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RESUMO 

 

Mecanismos envolvidos no efeito anti-inflamatório de uma fração polissacaridíca da alga 

marinha vermelha Gracilaria cornea. Chistiane O. Coura. Tese de doutorado apresentada ao 

Programa de Pós Graduação em Bioquímica- Universiade Federal do Ceará-UFC. Data da 

defesa: 20 de novembro de 2014. Profª Orientadora: Drª Norma M. Barros Benevides. 

 

As algas marinhas são fontes naturais de polissacarídeos sulfatados (PSs) detentores de 

diversas atividades biológicas, incluindo anticoagulante, antitrombótica, antinociceptiva e anti-

inflamatória. O efeito anti-inflamatório dos polissacarídeos sulfatados totais (PSTs) da alga 

marinha vermelha Gracilaria cornea foram relatados anteriormente. Entretanto, seus 

mecanismos de ação ainda não são conhecidos. O presente trabalho teve como finalidade 

esclarecer o mecanismo de ação envolvido no efeito anti-inflamatório de G. Cornea. 

Inicialmente, os PSTs foram extraídos por digestão enzimática e em seguida, fracionados por 

cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-celulose, originando duas frações (FI e FII). 

Foram utilizados ratos Wistar machos (180-250g) para os modelos experimentais in vivo da 

inflamação. O efeito anti-inflamatório da fração FI, nas doses 3, 9 e 27 mg kg
-1

, foi avaliado 

utilizando o modelo de edema de pata induzido (s.c.) por dextrana, carragenana, histamina, 

serotonina, composto 48/80, bradicinina ou L-arginina e mensurado por plestismometria. Além 

disso, foram feitos os ensaios da atividade da mieloperoxidase (MPO), análise da 

permeabilidade vascular e análise histopatológica dos tecidos subplantares. Em adição, foram 

realizadas análises dos níveis da expressão gênica e proteica dos mediadores inflamatórios 

TNF-α, IL-1β e COX-2 por PCR em tempo real e imunohistoquímica, respectivamente. Além 

disso, investigamos o envolvimento da via heme-oxigenase 1 (HO-1) no efeito anti-

inflamatório da FI. Por fim, FI foi testada localmente quanto à atividade pró-inflamatória, nas 

doses 3, 9 ou 27 mg kg
-1

; s.c. intraplantar. Os resultados mostraram que FI (3, 9 ou 27 mg kg
-1

, 

s.c.) inibiu o edema de pata induzido pela carragenana (Cg) e dextrana, como confirmados pela 

redução da atividade da MPO e da permeabilidade vascular no tecido da pata, respectivamente. 

Na análise histopatológica do tecido subplantar, FI (3, 9 ou 27 mg kg
-1

, s.c) reduziu a migração 

celular e o edema. Em adição, FI (9 mg kg
-1

) inibiu em 62,8% e 64%, respectivamente, os 

edemas de pata induzidos por histamina e composto 48/80, mas não inibiu os edemas 

induzidos por serotonina e bradicinina, sugerindo a participação da histamina neste efeito. FI 

(9 mg kg
-1

) também inibiu o edema induzido por Cg em animais com mastócitos não 

degranulados, mas não inibiu o edema no grupo de animais com mastócitos degranulados pelo 

composto 48/80, sugerindo que a mesma estabilize membrana de mastócitos. Além disso, FI (9 

mg kg
-1

) inibiu em 76,2% o edema induzido por L-arginina e também diminuiu a expressão 

gênica e proteica dos mediadores IL-1β, TNF-α e COX-2 em relação ao grupo Cg. Na presença 

de Zinco Protoporfirina IX (3 mg kg
-1

; s.c.), FI-Gc (9 mg kg
-1

) perdeu sua capacidade em inibir 

o edema induzido por Cg, exercendo assim seu mecanismo de ação anti-inflamatório através 

do envolvimento da via da HO-1. Com relação ao efeito pró-inflamatório, FI-Gc (3, 9 ou 27 

mg kg
-1

, s.c.) foi capaz de induzir intenso edema com infiltrado de neutrófilos, que foi 

confirmada pelo aumento da atividade da MPO. No entanto, o edema induzido com a dose de 

27 mg kg
-1 

da FI foi inibido por indometacina, dexametasona, pentoxifilina e meclizina, 

sugerindo assim o envolvimento de prostaglandinas, histamina e citocinas primárias no efeito 

pró-inflamatório da FI-Gc. Logo, conclui-se que apesar da FI de G. cornea apresentar efeito 

pró-inflamatório local, possui efeito anti-inflamatório sistemicamente com mecanismo de ação 

relacionado com inibição da histamina, estabilização de membrana de mastócitos, modulação 

gênica e proteica dos mediadores IL-1β, TNF-α e COX-2, além da ativação da via da HO-1. 

 

Palavras-chave: Gracilaria, Polissacarídeos sulfatados, Mecanismo Anti-inflamatório 
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ABSTRACT 

 

Mechanisms Involved in the Anti-Inflammatory Action of a Polysulfated Fraction from 

Gracilaria cornea. Chistiane O. Coura. Thesis of  doctorate presented to the Graduate Program 

in Biochemistry - UFC. Defense date: November 20
th

 2014. Profª Orientadora: Drª Norma M. 

Barros Benevides. 

 

Marine algae are natural sources of sulfated polysaccharides possessing several biological 

activities, including anticoagulant, antithrombotic, antinociceptivo and anti-inflammatory. 

Anti-inflammatory effects of total sulfated polysaccharides (PSTs) from the red seaweed 

Gracilaria cornea have been recently reported. However, their mechanisms of action are not 

clarified. Therefore, this study aimed to clarify some action mechanism involved in anti-

inflammatory effect of G. Cornea. Initially, the PSTs were extracted by enzimatic digestion 

and following fractioned on DEAE-cellulose column, obtaining two fractions (FI - 0.5 M and 

FII - 0.75 M). Male Wistar rats (150-250g) were used in the in vivo models of inflammation. 

The anti-inflammatory activity was evaluated using the model of paw edema (s.c.) induced by 

dextran (500 μg/paw), carrageenan (700 μg/paw), histamine (100 μg/paw), serotonine (20 

μg/paw), compound 48/80 (10 μg/paw), bradykinin (30 μg/paw) or L-arginina (15 μg/paw) 

and measured by plethysmometry. Moreover, the activity of myeloperoxidase (MPO), 

analysis of the vascular permeability and histological examination of the subplantar tissue 

were performed. In addition, was performed analysis of expression levels of genic and protein 

of inflammatory mediators TNF-α, IL-1β e COX-2 by qRT-PCR and immunohistochemistry, 

respectively. The involvement of heme-oxygenase-1 (HO-1) pathway in anti-inflammatory 

effect of FI was also investigated. Lastly, FI was locally injected to evaluate its pro-

inflammatory activity, at doses of 3, 9 or 27 mg kg
-1 

per intraplantar subcutaneous (s.c.) route 

(i.pl.). The results showed that FI (3, 9 or 27 mg kg
-1

, sc) inhibited the paw edema induced by 

carrageenan (Cg) and dextran, as confirmed by reduced MPO activity and of the raise of 

vascular permeability in the paw tissue, respectively. In addition, histological examination of 

the subplantar tissue, FI (3, 9 or 27 mg kg
-1

, sc) was able to reduce cell migration and edema. 

In addition, FI inhibited in 62,8 and 64%, respectively, the paw edema induced by histamine 

and compound 48/80, but did not inhibit paw edema induced by serotonin and bradykinin, 

suggesting the participation of histamine in this effect. FI (9 mg kg
-1

) also inhibited in 76,2% 

the pawedema induced by L-arginine, a substrate to nitric oxide formation. Additionally, FI (9 

mg kg
-1

, sc) inhibited the Cg-induced edema in animals with intact mast cells, but did not 

inhibit of those with degranulated mast cells by compound 48/80, revealing a protective role 

on mast cell membranes. FI down-regulated the IL-1β, TNF-α  and COX-2 mRNA and 

protein levels, compared with Cg group. After inhibition with ZnPP IX, a specific of HO-1 

inhibitor, the anti-inflammatory effect of Gc-FI was not observed in Cg-induced paw edema, 

suggesting thus that the anti-inflammatory effect of Gc-FI is in part dependent on the integrity 

of the HO-1 pathway. In relation the effect pro-inflammatory, FI (3, 9 ou 27 mg kg
-1

, sc) was 

able to induce intense inflammatory process with neutrophil accumulation, as confirmed by 

increase MPO activity. However, the induced edema at a dose of 27 mg kg
-1 

of FI was 

inhibited by indomethacin, dexamethasone, pentoxifylline and meclizine, suggesting the 

involvement of  prostaglandins, histamine and primary cytokines in pro-inflammatory effect 

of FI. Thus, it is concluded that FI from G. cornea presents pro- and anti-inflammatory 

activities depending on the administration route, considered a therapeutic agent potential for 

future studies in inflammatory processes. 

 

Keywords: Gracilaria, sulfated polysaccharides, anti-inflammatory mechanisms.  
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1. JUSTIFICATIVA 

 

 A inflamação é um fenômeno fisiológico complexo e é um dos mecanismos 

protetores do organismo contra uma variedade de estímulos, incluindo danos físicos, 

patógenos e reações imunes (WEISS, 2008). No entanto, a cascata inflamatória pode conduzir 

o desenvolvimento de doenças tais como asma crônica, artrite reumatóide, esclerose múltipla, 

doença inflamatória do intestino e psoríase. Muitas destas doenças são debilitantes e 

contribuem cada vez mais para o processo de envelhecimento em nossa sociedade 

(GAUTAM; JACHAK, 2009). Além disso, há uma crescente evidência de que a inflamação 

crônica leva ao desenvolvimento de uma variedade de outras doenças graves, como 

aterosclerose, Alzheimer, doenças cardiovasculares, doenças  pulmonares e distúrbios 

neurológicos (YANG et al, 2014), e estudos epidemiológicos têm identificado infecções 

crônicas e inflamação como os maiores fatores de riscos para vários tipos de câncer 

(KHIONG; ADHIKA; CHAKRAVITHA, 2010). 

Várias classes de drogas, tais como corticosteróides e anti-inflamatórios não 

esterodais (AINEs) são utilizados para tratar doenças inflamatórias, no entanto o uso clínico 

destas drogas apresentam efeitos adversos severos, como hipertensão, hiperglicemia, fraqueza 

muscular, aumento da susceptibilidade à infecção, osteoporose, glaucoma, perturbações 

psiquiátricas, ulceração gastrointestinal, disfunção plaquetária e problemas cardiovasculares 

(GAUTAM; JACHAK, 2009). Assim, o uso de drogas alternativas, que possam agir como 

veículos anti-inflamatórios em substituição aos compostos tradicionalmente utilizados na 

clínica médica, são extremamente importantes.  

 As algas marinhas são fontes ricas de compostos bioativos estruturalmente 

diversos. Recentemente, sua importância, como novas fontes de substâncias bioativas, está 

crescendo rapidamente, e pesquisas têm revelado que compostos originados de algas marinhas 

apresentam várias atividades biológicas (WIJESEKARA; YOON; KIM, 2010). Um dos 

produtos obtidos de macroalgas marinhas que tem demonstrado interesse biomédico e 

biotecnológico são os polissacarídeos sulfatados. Estes polissacarídeos sulfatados são 

descritos na literatura como possuidores de diversas atividades biológicas, tais como 

anticoagulante (JIAO et al., 2011), antioxidante (SOUZA et al., 2012), antiviral (CHEN et al., 

2010); antitumoral e imunomodulatória (LINS et al., 2009); gastroprotetiva (SILVA et al., 

2011) antinociceptiva (RIBEIRO et al., 2014) e anti-inflamatória (BATISTA et al., 2014). 
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Portanto, a investigação de novas fontes naturais que possam gerar fármacos com 

mínimos efeitos adversos é de extrema importância. Além disso, a elucidação de mecanismos 

moleculares envolvidos na utilização destas substâncias possibilita o entendimento para uma 

melhor abordagem terapêutica e/ou preventiva.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Inflamação 

 

A inflamação caracteriza-se como uma resposta dos tecidos vascularizados a estímulos 

nocivos, tais como injúria, patógenos, agentes irritantes ou trauma, que provocam alterações 

na homeostase do tecido e do fluxo sanguíneo (GAESTEL; KOTLYAROV; KRACHT, 2009; 

SHAILASREE et al., 2012).  

De maneira geral, a via inflamatória consiste de indutores, sensores, mediadores e 

efetores, em que cada componente determina o tipo de resposta inflamatória (MEDZHITOV, 

2008). Os indutores são sinais que iniciam a resposta inflamatória, os quais podem ser 

endógenos ou exógenos e são detectados por sensores especializados, como receptores Toll-

Like (TLRs), que são expressos em células especializadas, como macrófagos residentes no 

tecido, células dendríticas e mastócitos. Estes sensores induzem a produção de mediadores, 

incluindo citocinas, quimiocinas, aminas vasoativas (histamina, bradicinina) e eicosanóides. 

Os mediadores, por sua vez, alteram o estado funcional dos tecidos e órgãos, permitindo que 

os mesmos adaptem-se às condições nocivas (por exemplo, infecção ou lesão do tecido) 

(Figura 1) (MEDZHITOV, 2010). 

 

Figura 1. Componentes da via inflamatória.  
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     Fonte: MEDZHITOV, 2010 (Adaptado).  
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Sendo assim, a inflamação é um processo coordenado e ativo destinado à restauração 

da integridade e função dos tecidos (VODOVOTZ et al., 2008.; ORTEGA-GÓMEZ, 

PERRETTI; SOEHNLEIN, 2013). Portanto, a fim de neutralizar o agente causador da 

inflamação, o sistema imune inato lança um programa que opera em várias fases 

(SOEHNLEIN; LINDBOM, 2010). 

Inicialmente, células residentes no tecido, como macrófagos, detectam a injúria 

tecidual e atraem os neutrófilos circulantes. Estes migram para o tecido inflamado e 

promovem o recrutamento de monócitos, que removem as células mortas e iniciam o processo 

de remodelagem do tecido (MANTOVANI et al., 2011). Em condições normais, após suas 

ações no sítio inflamatório, os neutrófilos sofrem apoptose (FOX et al., 2010) e, em seguida, 

são fagocitados pelos macrófagos. Além disso, os macrófagos que fagocitam os neutrófilos 

em apoptose produzem interleucina 10 (IL-10) e interleucina 12 (IL-12), regulando assim 

negativamente a inflamação e promovendo reparo tecidual (MANTOVANI et al., 2011). 

Outro mecanismo importante é a mudança na categoria de mediadores lipídicos pró-

inflamatórios para um perfil anti-inflamatório (lipoxinas, resolvinas e protectinas), que 

promovem uma redução no influxo de células associado ao processo de resolução da 

inflamação (Figura 2) (ORTEGA-GÓMEZ; PERRETTI; SOEHNLEIN, 2013).  

 

Figura 2. Interação celular durante a resolução da inflamação.  
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Portanto, o processo de resolução da inflamação é também iniciado por mediadores 

lipídicos anti-inflamatórios e pró-resolutivos, tais como lipoxinas, resolvinas e protectinas. 

Por exemplo, lipoxinas específicas fornecem sinais potentes que impedem a infiltração de 

neutrófilos e estimulam o recrutamento de monócitos. Enquanto que as resolvinas e 

protectinas também são responsáveis pela redução do influxo de neutrófilos, bem como pelo 

aumento da captação de neutrófilos apoptóticos pelos macrófagos (SERHAN, 2007.; 

SERHAN; CHIANG; DYKE, 2008.) (Figura 3). Além disso, as resolvinas inibem a produção 

de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-1β (CALDER, 2012b). 

Portanto, estes mecanismos de inibição da migração e o clearence de neutrófilos, além 

da mudança do perfil de mediadores lipídicos, são cruciais para a transição da inflamação para 

a fase de resolução. 

 

Figura 3. Ação pró-resolutiva e anti-inflamatória de lipoxinas, resolvinas e protectinas.  
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Desta forma, a cascata inflamatória é uma complexa rede de eventos imunológicos, 

fisiológicos e comportamentais que são coordenados pela ativação de células imunes, 

secreção de citocinas e mediadores, sendo desencadeada por receptores da imunidade inata 

que reconhecem patógenos e células danificadas (ASHLEY; WEIL; NELSON, 2012).  

 Contudo, no caso de uma evolução favorável, o processo inflamatório resulta na 

eliminação do agente causal, seguida por uma fase de reparação e resolução, que é mediada 

principalmente por macrófagos residentes nos tecidos e células recrutadas (SOEHNLEIN; 

LINDBON, 2010; ORTEGA-GÓMEZ; PERRETTI; SOEHNLEIN, 2013; WALLACH et al., 

2014). No entanto, se a evolução for desfavorável, pode ocorrer supuração, ou seja, os 

microorganismos superam as defesas orgânicas, lisando as células leucocitárias, formando 

coleção purulenta ou pode haver a cronificação do processo (SPINOSA et al., 2006; 

GILMAN et al., 2006; KATZUNG, 2006).  

Desta forma, a inflamação excessiva ou inadequada é a causa de inúmeras doenças 

auto-imunes, incluindo artrite reumatóide, esclerose múltipla, psoríase, lupus eritrematoso e 

doença inflamatória intestinal. Além disso, a inflamação crônica é um colaborador 

fundamental para doenças como câncer, arteriosclerose, diabetes, asma e doenças 

neurodegenerativas (CALDER, 2009). 

A resposta inflamatória ocorre em duas fases distintas. A fase inicial, chamada de fase 

aguda, geralmente tem duração relativamente curta, e as primeiras manifestações clínicas 

observadas incluem: eritema, edema local, febre e dor, já descritas por Cornelius Celsus, no 

início da era cristã (sinais cardinais da inflamação) (ALESSANDRI et al., 2013). Virchow, no 

século XIX, apontou a perda da função do tecido ou órgão lesado, como o quinto sinal cardeal 

(RANG et al., 2012). O tipo celular predominante nesta fase são os polimorfonucleares 

(neutrófilos, eosinófilos e basófilos) (LEES et al., 2004).  

A segunda denomina-se fase crônica e apresenta uma duração mais longa, estando 

associada histopatologicamente à presença de linfócitos e macrófagos, proliferação vascular, 

fibrose e necrose tecidual (GEISSMANN et al., 2010). Vale ressaltar que as respostas 

inflamatórias crônicas não parecem ser causadas por infecções ou injúria tecidual. Na 

verdade, os mecanismos desencadeadores dessa resposta parecem estar associados com uma 

disfunção tecidual, ou seja, com um desbalanço em sistemas fisiológicos não diretamente 

relacionados à defesa do organismo ou reparo tecidual (MEDZHITOV, 2008). 
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Além disso, as modificações teciduais que caracterizam a resposta inflamatória são 

ocasionadas pela produção e liberação de mediadores químicos, os quais, por sua vez, alteram 

a funcionalidade de muitos tecidos e órgãos (TEIXEIRA et al., 2003; MEDZHITOV, 2008). 

Muitas dessas moléculas são produzidas localmente e possuem participação comprovada na 

inflamação dos tecidos, e são, portanto, alvos fundamentais para a intervenção terapêutica em 

uma variedade de doenças (LUCAS et al., 2006; MEDZHITOV, 2008). 

No local da inflamação, estes mediadores promovem a vasodilatação, a estase vascular 

e o aumento da permeabilidade capilar, permitindo também a migração de leucócitos da 

circulação para o tecido inflamado e ainda coordenam as mais variadas respostas de defesa 

local. Em alguns casos, quando a inflamação excede certos níveis, quantidades suficientes 

desses mediadores endógenos entram na circulação sistêmica e são disseminados pelo sangue 

a diferentes órgãos. Isso resulta numa complexa variedade de reações sistêmicas, 

coletivamente chamadas de resposta de fase aguda, que é definida como uma resposta 

multifatorial do organismo a infecções, lesões ou traumas (ROTH et al., 2009). Além disso, 

os eventos que caracterizam a resposta de natureza aguda são considerados respostas 

protetoras do organismo, que objetivam eliminar bactérias e parasitas, facilitando o reparo 

tecidual (IWALEWA et al., 2007). 

Portanto, a resposta inflamatória é um fenômeno complexo que envolve eventos 

vasculares e celulares. A princípio, desenvolve-se a fase vascular da inflamação, que se 

caracteriza por vasodilatação, que confere o aspecto avermelhado ao tecido e o calor à região, 

bem como, o aumento da permeabilidade vascular (COUTINHO et al., 2009). Tais eventos 

facilitam a passagem de proteínas plasmáticas para o tecido, carreando, consequentemente, 

uma grande quantidade de água, dando origem ao edema (FAUSTO et al., 2010; NEWTON; 

DIXIT, 2012). 

A fase vascular ocorre simultaneamente à fase celular (LEES et al., 2004). Nesta fase 

inicia a cascata de recrutamento dos leucócitos, a qual envolve as seguintes etapas: captura, 

rolamento, adesão e transmigração/diapedese (Figura 4) (ROSSI et al., 2011; 

KOLACZKOWSKA; KUBES, 2013). De maneira geral, a cascata é iniciada pelo rolamento 

dos leucócitos mediado por selectinas (E, P ou L) no endotélio vascular, os quais se aderem 

de maneira fraca às células endoteliais, em seguida ocorre rápida ativação de integrinas, como 

a molécula-1 de adesão intercelular (ICAM-1) ou a molécula-1 de adesão celular vascular 

(VCAM-1), com subsequente adesão firme aos ligantes endoteliais, transporte transendotelial 

e a partir de então realizam a diapedese (Figura 5) (LEY et al., 2007; BUTLER et al., 2008; 

MULLER, 2011; SHEN et al., 2013). 
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Figura 4. Neutrófilos em diferentes fases da migração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                Fonte: KOLACZKOWSKA; KUBES, 2013 (Adaptado). 

 

 
Figura 5. Migração dos leucócitos da corrente sanguínea para o tecido lesado em direção ao 

agente infeccioso. Interações fracas mediadas por selectinas possibilitam o rolamento dos leucócitos 

sobre a superfície do endotélio. Em seguida ocorre ativação das integrinas com subseqüente adesão 

forte dos leucócitos às células endoteliais e por fim diapedese.  
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Portanto, a migração de leucócitos a partir do sistema vascular ocorre através de um 

processo de múltiplos passos, ditada pela ativação sequencial de proteínas adesivas e os seus 

ligantes nos leucócitos e no endotélio das células. A fase de captura é definida como a 

primeira ligação molecular entre o leucócito circulante e o endotélio vascular, onde esta 

ligação é mediada por selectinas, presentes na superfície das células endoteliais, e seus 

ligantes de selectinas que são proteínas que contêm carboidratos, principalmente a ligante da 

glicoproteína P-selectina-1 (PSGL-1) (RIVERA-NIEVES et al., 2008). Em resposta, 

principalmente aos patógenos e citocinas (TNF-α e IL-1) produzidas pelos macrófagos 

ativados, há aumento da expressão das selectinas (SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 

2004). As principais selectinas expressas pelas células endoteliais são a selectina P, que é 

armazenada em grânulos citoplasmáticos, sendo rapidamente redistribuída à superfície em 

resposta a produtos microbianos e citocinas, e a selectina E, que é sintetizada em resposta a 

IL-1 e TNF-α, sendo expressa na superfície celular dentro de uma a duas horas. Os leucócitos, 

por sua vez, expressam os ligantes carboidratos para selectinas P e E nas extremidades dos 

seus microvilos, facilitando interações com moléculas na superfície da célula endotelial 

(FUHLBRIGGE; WEISHAUPT, 2007). As interações selectina-ligante de selectina são de 

baixa afinidade, com uma taxa de afastamento rápida, e são facilmente rompidas pela força de 

cisalhamento do sangue fluente. Como resultado, os leucócitos repetitivamente destacam-se e 

ligam-se novamente e, assim, rolam ao longo da superfície endotelial (RIVERA-NIEVES et 

al., 2008). Na fase seguinte, a chamada fase de adesão, as integrinas presentes na superfície 

dos leucócitos, se ligam aos seus receptores expressos nas células endoteliais, tais como 

ICAM-1 e VCAM-1 que são moléculas da família das imunoglobulinas. Essa ligação permite 

firme adesão entre o leucócito e o endotélio (LEY et al., 2007). O aumento na afinidade das 

integrinas é mediado por quimiocinas, e também por IL-1 e TNF-α, cuja função é estimular a 

quimiotaxia das células. As quimiocinas produzidas no local da infecção são transportadas 

para a superfície luminal das células endoteliais, onde são ligadas por heparan sulfato 

glicosaminoglicanos, e são exibidas em altas concentrações. Assim, as quimiocinas ligam-se a 

receptores específicos na superfície dos leucócitos (KOLACZKOWSKA; KUBES, 2013). 

Esta etapa prepara os leucócitos para a transmigração, que não necessariamente acontece no 

local onde se iniciou a captura do leucócito. Sob condições de estresse de cisalhamento, a 

arquitetura das células endoteliais se alongam na direção do fluxo sanguíneo e permitem com 

que o neutrófilo “engatinhe” e procure o melhor local para então transmigrar através da 

junção endotelial. Os diversos leucócitos (neutrófilos, monócitos, eosinófilos e diferentes 

linfócitos) utilizam moléculas diferentes, entretanto sobrepostas, para o processo de 
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recrutamento. Após o extravasamento, os leucócitos migram através do tecido em direção ao 

dano ou ao agente infeccioso, orientados através do gradiente quimiotático. A passagem 

através da camada celular ocorre de maneira paracelular (entre células endoteliais) ou de 

maneira transcelular (através da célula endotelial) (LEY et al., 2007).  

Todas as respostas envolvidas nos eventos inflamatórios, em qualquer fase do 

processo, são iniciadas e reguladas por uma variedade de diferentes mediadores liberados por 

diferentes tipos de células e a compreensão dos efeitos, dos mecanismos de ação e dos usos 

clínicos dos fármacos que afetam as respostas inflamatórias e imunológicas depende de uma 

avaliação do modo pelo qual estas células e seus mediadores interagem (RANG et al., 2007). 

 

2.1.1 Células envolvidas na inflamação 

 

Dentre as células envolvidas na inflamação, algumas estão presentes nos tecidos como 

as células endoteliais vasculares, mastócitos e macrófagos, enquanto plaquetas e leucócitos 

têm acesso à área da inflamação a partir do sangue.  

Os leucócitos ou glóbulos brancos são um grupo diversificado de tipos de células que 

medeiam à resposta imune do organismo. Subtipos de leucócitos são distinguidos por 

características físicas e funcionais. Eles circulam através do sistema sanguíneo e linfático e 

são recrutados para os locais da lesão tecidual e infecção, agindo na captura, na eliminação de 

patógenos invasores, na fagocitose de debris (resto de tecido) e também na produção de 

citocinas e anticorpos (HICKEY; KUBES,  2009; GEISSMANN et al., 2010).  

Dentre os leucócitos presente no sangue, os neutrófilos são os mais abundantes, 

representando de 50-70% dos leucócitos totais em humanos, enquanto que em camudongos 

esta porcentagem varia entre 10 a 25%. Eles desempenham um papel essencial na defesa 

imune inata contra patógenos invasores e representam a primeira linha de defesa contra 

infecção e são efetores potentes da inflamação. Na circulação, neutrófilos maduros possuem 

diâmetro em torno de 7-10 μm, seu núcleo é segmentado e seu citoplasma é rico em grânulos 

e vesículas secretoras. Dentre os grânulos presente no seu citoplasma, existem três principais 

tipos: os grânulos azurófilos que contêm proteases e enzimas hidrolíticas, defensinas, MPO, 

catepsina G, entre outras; os grânulos específicos, que contêm entre outros elementos, 

apolactoferrina, colagenase e enzimas que ativam a função do quinto fator do sistema 

complemento e finalmente os grânulos gelatinase que contém em seu interior a 

metaloproteinase (também conhecida como gelatinase B) e exibem o receptor CD11/18 na 

membrana, que são essenciais para a adesividade da célula (KOLACZKOWSKA; KUBES, 
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2013). Além disso, a enzima mieloperoxidase (MPO) presente nos grânulos azurófilos dos 

neutrófilos, na presença de íons Cl
-
, converte o peróxido de hidrogênio em hipoclorito, 

gerando ácido hipocloroso (HOCl) que está implicado na fagocitose, sendo considerado 

importante na destruição do agente lesivo (MUTZE et al., 2003). Sendo assim, os neutrófilos 

são capazes de eliminar os patógenos por vários mecanismos, tanto intracelular quanto 

extracelular. Alguns desses mecanismos são: fagocitose, liberação de enzimas, formação de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e pela formação de armadilhas extracelulares compostas 

de DNA nuclear, proteínas e enzimas, que por fim imobilizam o patógeno facilitando a 

fagocitose (MANTOVANI et al., 2011). 

Eosinófilos são leucócitos multifuncionais e residem principalmente na mucosa do 

trato gastrintestinal e, normalmente, constituem apenas 1-5% de células nucleadas do sangue. 

São caracterizados pelos seus grânulos citoplasmáticos que contêm proteínas catiônicas que 

são capazes de induzir lesão tecidual e disfunção, incluindo: proteína básica principal (MBP), 

proteína catiônica eosinofílica (ECP), peroxidase eosinofílica (EPO) e neurotoxina derivada 

de eosinófilos (EDN). Estas proteínas desempenham papéis fundamentais em matar parasitas, 

microorganismos e células tumorais. Em adição, elas ativam mastócitos, resultando na 

liberação de histamina (LIASKOU; WILSON; OO, 2012; ROSENBERG; DYER; FOSTER, 

2013). Além disso, os eosinófilos interagem e modulam as funções de outros leucócitos. Por 

exemplo, podem expressar o complexo de histocompatibilidade de classe II (MHC II) e 

moléculas co-estimuladoras, procesando antígenos e estimulando células T a proliferar e 

produzir citocinas de forma antígeno-específica; Podem aumentar a inflamação alérgica, 

regulando a produção de quimioatraentes do tipo TH2 (incluindo CCL17 e CCL22), que 

promovem o recrutamento de células TH2; São capazes de induzir células B a produzir IgM; 

Além disso, a proteína (PBP) ativa neutrófilos, levando-os a liberar superóxido e IL-8; A 

proteína (EDN) promove a maturação e ativação de células dendríticas. Por fim, os 

eosinófilos  mantém macrófagos alternativamente ativados em tecido adiposo pela produção 

de IL-4 e IL-13 (Figura 6) (ROSENBERG; DYER; FOSTER, 2013). 
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                            Figura 6. Eosinófilos modulam as funções de outros leucócitos.  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: ROSENBERG; DYER; FOSTER, 2013 (Adaptado).  

 

Os basófilos representam menos de 1% dos leucócitos. Além dos grânulos basofílicos, 

compartilham algumas características com os mastócitos residentes, incluindo a expressão de 

algumas moléculas de superfície e a liberação de mediadores químicos relacionados com as 

alergias (KARASUYAMA et al., 2011). Em processos inflamatórios, são recrutados a partir 

do sangue e migram para os tecidos. São células importantes na alergia. Na sua superfície 

expressam o receptor Fc3RI de alta afinidade para IgE. A ligação cruzada de IgE com seus 

receptores resulta na liberação de histamina, mediadores lipídicos, citocinas e outras 

moléculas biologicamente ativas (ENNIS, 2010).  

Os linfócitos são essenciais ao combate à infecções, eles exibem mecanismos efetores 

potentes e sua atividade deve ser regulada em todos os momentos a fim de evitar a auto-

destruição do tecido ou células. As funções dos linfócitos e seus produtos variam desde a 

neutralização dos agentes patogênicos com anticorpos específicos, ativação de macrófagos e 

atividade citotóxica direta (CAMARA; LEPIQUE; BASSO, 2012). Os linfócitos têm núcleo 

esférico e citoplasma escasso, que aparece como anel delgado em volta do núcleo. São 

divididos, de acordo com suas propriedades e receptores localizados em suas membranas, em 

2 tipos: Linfócito B e Linfócito T. Quando entra em contato com antígenos, os linfócitos B se 

dividem e se diferenciam em células plasmáticas, que sintetizam e secretam anticorpos para o 

sangue, linfa e fluido intercelular. Os linfócitos T são os responsáveis pelas respostas 
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imunitárias de base celular, que não dependem dos anticorpos circulantes (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004). 

Os monócitos circulam no sangue, medula óssea e baço, e não proliferam em estado 

normal. Constituem células imunes efetoras, equipados de receptores de quimiocinas e 

receptores de adesão que medeiam à migração destas células do sangue para os tecidos 

durante a infecção. Eles produzem citocinas inflamatórias e levam ao aumento de moléculas 

tóxicas e células. Durante a inflamação, eles podem também se diferenciar em células 

dendríticas ou macrófagos. A migração para tecidos e a diferenciação em células dendríticas e 

macrófagos são provavelmente determinada pela inflamação e por recepetores de 

reconhecimento padrão (GEISSMANN et al., 2010). Estudos indicam que os monócitos são 

efetores inatos da resposta inflamatória dos micróbios, matando agentes patogênicos através 

da fagocitose, da produção de (EROs), óxido nítrico (NO), MPO e citocinas inflamatórias 

(SAHA; GEISSMANN, 2011). 

Os macrófagos são células residentes do tecido que são diferenciados a partir dos 

monócitos. Os macrófagos podem ser divididos em duas principais classes: os classicamente 

ativados (M1) e os alternativamente ativados (M2). Macrófagos M1 são desenvolvidos em 

resposta ao TNF-α e IFN-λ, bem como em resposta a produtos microbianos como os LPSs, 

produzindo, por sua vez, citocinas pró-inflamatórias tais como, IL-1, IL-23, IL-6, e IL-12. 

Macrófagos M2 são desenvolvidos em resposta as citocinas IL-4 e IL-13 e podem 

desempenhar papéis importantes na baixa regulação da inflamação e remodelação tecidual 

pela liberação de IL-10 e receptor antagonista de IL-1. Eles também produzem níveis 

elevados de arginase, fibronectina e proteína associada à matriz (Figura 7) (LIASKOU; 

WILSON; OO, 2012). Sendo assim, os macrófagos desempenham um papel essencial na 

iniciação, desenvolvimento e resolução da inflamação. São importantes na remoção de células 

danificadas e patógenos por fagocitose e na ativação de células do sistema imunológico, tais 

como neutrófilos, células dendríticas, monócitos e macrófagos, em resposta a patógenos e 

doenças. Podem ser ativados ou desativados durante processos inflamatórios dependendo das 

moléculas de sinalização produzidas. Dentre os sinais de estimulação, incluem-se os LPSs, 

citocinas (IL-1 e TNF-𝛼), outros mediadores químicos e proteínas da matrix extracelular 

(YANG et al., 2014). Uma vez localizados nos tecidos, os macrófagos adquirem funções 

especializadas dependendo das necessidades locais. Assim, no fígado, macrófagos residentes, 

também conhecidos como células de Kupffer, desenvolvem uma alta capacidade fagocítica 

destinada à eliminação de endotoxina e de outros materiais estranhos à circulação portal. Nos 

pulmões, os macrófagos alveolares adquirem a capacidade de liberar grandes quantidades de 
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oxidantes citotóxicos altamente reativos para a destruição de patógenos inalados e 

xenobióticos (LASKIN et al., 2011). 

 

Figura 7. Tipos de macrófagos e suas funções 
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                 Fonte: LIASKOU; WILSON; OO, 2012 (Adaptado). 

 

Os mastócitos estão entre as primeiras células responsivas durante a infecção, 

promovendo ação imediata no recrutamento de outras células do sistema imunológico para o 

local da inflamação. Os mastócitos são células grandes, cujo conteúdo é composto por 

grânulos citoplasmáticos. Estes grânulos contém uma variedade de mediadores incluindo 

serotonina, histamina, citocinas, quimiocinas, leucotrienos e mediadores lipídicos (Figura 8). 

A histamina e a heparina são capazes de aumentar a permeabilidade vascular, provocar 

contração do músculo liso e matar diretamente parasitas. O principal papel dos mastócitos na 

imunidade inata é recrutar neutrófilos, que podem aumentar a defesa imune do hospedeiro ou 

pode levar a imunopatologia. Mediadores lipídicos também estão envolvidos na contração do 

músculo liso, podem aumentar a permeabilidade vascular, bem como ativar neutrófilos, 

eosinófilos e plaquetas, além de secretar o muco (AMIN, 2012; THEOHARIDES et al., 2012; 

LIASKOU; WILSON; OO, 2012). Sendo assim, essas células podem iniciar e controlar a 

resposta imune inata efetiva contra patógenos invasores, como também podem agir como 

iniciadores da imunidade adquirida contra patógenos, por exemplo, efetivando a migração, 

maturação e / ou função das células dendríticas (DCs) e pela interação com as células T e B 

(GALLI et al., 2005; METZ et al., 2007; STELEKATI et al., 2007).  
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Figura 8: Degranulação de mastócitos.  

 

                          

                                           Fonte: THEOHARIDES et al., 2012 (Adaptado). 

 

As células endoteliais vasculares representam função ativa na inflamação, por 

secretarem óxido nítrico, que promove vasodilatação, aumento da liberação de plasma e de 

células sanguíneas para a área da inflamação (RANG et al., 2007). 

 

 

2.1.2 Mediadores da inflamação 

 

 

O processo inflamatório é controlado por um grupo de substâncias chamadas 

mediadores químicos, os quais podem ser derivados a partir de proteínas do plasma ou do 

tecido agredido ou secretados pelas células. Muitos destes mediadores inflamatórios possuem 

efeitos em comum na vasculatura e no recrutamento dos leucócitos (MEDZHITOV, 2008; 

SHINOHARA et al., 2012). Os mediadores oriundos do plasma, como o sistema 

complemento, estão presentes em formas precursoras, que para adquirir suas propriedades 

biológicas precisam ser ativadas através de uma série de clivagens proteolíticas. Já aqueles 

oriundos das células estão contidos em grânulos intracelulares, os quais precisam ser 

secretados, como a histamina presente nos mastócitos, ou são sintetizados em resposta a um 

determinado estímulo adverso, como as prostaglandinas. As principais fontes celulares são 

plaquetas, neutrófilos, monócitos/macrófagos e mastócitos (RODRIGUEZ-VITA; 

LAWRENCE, 2010).  
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Desta forma, os mediadores químicos, cada um com seu papel específico, podem 

desencadear, conduzir, controlar e extinguir a inflamação, atuando em estágios definidos da 

reação inflamatória. Dentre os principais grupos de mediadores, incluem-se: aminas 

vasoativas (histamina e serotonina); proteases plasmáticas (sistema de cinina-bradicinina, 

sistema complemento, sistema coagulaçao-fibrinolitico); metabólitos do ácido araquidônico 

(via ciclo-oxigenase e lipo-oxigenase); proteases lisossômicas; radicais livres derivados do 

oxigênio; fatores ativadores de plaquetas (PAF); quimiocinas e citocinas (KUMAR, ABBAS; 

FAUSTO, 2005; ALBERTINI et al., 2004; RANG et al., 2007) 

A histamina é encontrada em basófilos e plaquetas, mas sua principal fonte são os 

mastócitos, onde se encontra pré-formada nos grânulos mastocitários. A liberação desse 

mediador é desencadeada em resposta a vários estímulos tais como: trauma, frio ou calor; 

reações imunes envolvendo a ligação de complexo antígeno-anticorpo aos mastócitos; 

fragmentos do complemento, como as anafilotoxinas C3a e C5a; neuropeptídeos, como a 

substância P; e citocinas como IL-1 e IL-8. Atua em receptores específicos promovendo a 

constrição do músculo liso, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e prurido 

(RANG et al., 2007; THURMOND; GELFAND; DUNFORD, 2008). Além disso, a histamina 

desempenha papéis importantes na resposta inflamatória através de sua ligação com quatro 

subtipos de receptores histamínicos específicos associados à proteína G. O receptor H1 é o 

responsável por muitos sintomas associados às doenças alérgicas. Quando estimulado, o 

mesmo pode ativar outras vias de sinalização intracelular, tais como a via da fosfolipase A2, 

provocando vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. O receptor H2 estimula a 

secreção gástrica, enquanto que o receptor H3 está localizado no SNC e periférico e inibe a 

liberação e síntese de histamina, e o receptor H4 estimula a quimiotaxia de eosinófilos e 

mastócitos (CRIADO et al, 2010).  

A Bradicinina (BK, H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg-OH) é um 

nonapeptídeo clivado do cininogênio por uma enzima proteolítica, a calicreína. Existem dois 

subtipos principais de receptores de BK: B2, constitutivamente presente e o B1, que é induzido 

na presença de inflamação (SHIRASAKI; KANAIZUMI; HIMI, 2009). É conhecida por 

possuir um potente efeito próinflamatório e é um dos mais potentes peptídeos alogênicos 

endógenos. BK é formada no plasma e tecidos inflamados e, pela ativaçao de  receptores B2  

presentes na membrana de vários tipos de células, inicia muitos processos, tais como 

vasodilatação, extravasamento de plasma, ativação de células imunológicas, induzem a 

quimiotaxia dos leucócitos e ativação dos neurônios nociceptivos (MEINI; MAGGI, 2008). 
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A serotonina (5-hidroxitriptamina ou 5-HT) é outro mediador vasoativo pré-formado 

com ações semelhantes às da histamina. É um neurotransmissor sintetizado no sistema 

nervoso central e também é encontrado em células da mucosa gastrointestinal e plaquetas do 

sangue (JØRGENSEN, 2007). A maior parte da 5-HT liberada da mucosa intestinal na 

circulação hepática é rapidamente eliminada pelo fígado e pulmões, enquanto pequena porção 

de amina livre é ativamente retomada ao sangue pelas plaquetas (MOHAMMAD-ZADEH; 

MOSES; GWALTNEY-BRANT, 2008; BALIJA, 2011). 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula gasosa multifuncional e é um radical livre 

altamente reativo. Ele é sintetizado a partir da L-arginina, NADPH e oxigênio pela óxido 

nítrico sintase induzível (NOSi). Como uma molécula sinalizadora, NO regula vários 

processos fisiológicos e fisiopatológicos, tais como funções vasculares (angiogênese,  fluxo 

sangüíneo, permeabilidade vascular, interação leucócito-endotélio, agregação plaquetária e 

fluxo microlinfático), funções neurológicas (neurotransmissão e desenvolvimento do sistema 

nervoso) e funções citotóxicas (FUKUMURA; KASHIWAGI; JAIN, 2006). 

Os fragmentos do complemento C3a, C4a e C5a (também conhecido como 

anafilatoxinas) são produzidos por várias vias de ativação do complemento. C5a (e em menor 

medida C3a e C4a) promove recrutamento de granulócitos e monócitos e induz a 

degranulação dos mastócitos, afetando assim o sistema vascular (MEDZHITOV, 2008). 

Dentre os mediadores envolvidos nos eventos celulares, as citocinas são mediadores 

proteicos de baixo peso molecular com diversas funções metabólicas e endócrinas que 

participam da inflamação (CARVALHO et al., 2006). São classificadas em subgrupos, como: 

interleucinas (IL), quimiocinas, interferons (IFN), fatores de crescimento e fatores 

estimuladores de colônia ou ainda podem ser classificadas conforme sua atividade biológica 

como, por exemplo, próinflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-6, TGF-β, IFN-γ e IL-8) e anti-

inflamatórias (IL-4, IL-10 e IL-13) (BEN-BARUCH, 2006; CHO et al., 2011).  Seu principal 

papel na homeostase está em ativar mecanismos da resposta inflamatória e modular a 

reparação e a remodelação de tecidos afetados. Através da ligação a receptores de superfície 

celular específicos, elas iniciam sinais que são essenciais para um amplo espectro de funções, 

incluindo a indução de respostas imunes, diferenciação e proliferação celular e apoptose 

(WANG et al., 2009). As principais citocinas secretadas pelas células fagocíticas ativadas 

incluem TNF-α e IL-1(α e β) (MANDERSCHEID et al., 2004), sendo consideradas moléculas 

inflamatórias extremamente potentes, elas são consideradas citocinas primárias que medeiam 

à inflamação aguda induzida em animais por diferentes agentes, como o LPS (SHAIKH, 

2011).  
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O TNF-α é uma citocina próinflamatória, produzida principalmente por fagócitos 

mononucleares, mas pode ser produzida por outras células inflamatórias (neutrófilo, linfócito, 

células NK e mastócitos) ou não inflamatórias (endotélio) em resposta a diferentes estímulos 

extracelulares como outras citocinas, isquemia, luz U.V e infecções microbianas (MAZZON; 

CUZZOCREA, 2007). Essa citocina interage com a célula alvo através de uma ligação de alta 

afinidade com os receptores TNFR1 (receptor de TNF, tipo 1) e TNFR2 (receptor de TNF, 

tipo 2). A ligação do mediador ao TNFR1 garante principalmente a migração de neutrófilos, o 

choque induzido por endotoxinas e a dor neuropática após lesão do nervo, enquanto que a 

ligação ao TNFR2 influencia a apoptose celular e necrose (VERRI et al., 2006). Além disso, 

o TNF-α exerce potentes efeitos inflamatórios: induz a expressão endotelial de ICAM-1 e 

VCAM-1 (ALWANI et al., 2006); é um potente ativador de neutrófilos e fagócitos 

mononucleares (SHERWOOD; TOLIVERKINSKY, 2004); aumenta a permeabilidade 

vascular e promove a liberação do NF-kB no citosol (Figura 9) ( KUMAR, ABBAS e 

FAUSTO., 2005; ALWANI et al., 2006). 

 

               Figura 9. Principais papéis do TNF-α na inflamação.  

 

            

            Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A IL-1β, por sua vez, é uma citocina com atividade próinflamatória e liberada 

principalmente por monócitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e em menores 

quantidades por linfócitos B e células natural killer (DINARELLO, 2009; MANTOVANI et 

al., 2011). É uma das citocinas mais estudadas e faz parte da família de citocinas amplamente 

relacionadas à resposta imunológica inata (DINARELLO, 2009). Esta citocina atua próximo à 

célula em que foi liberada e ativa a liberação de TNF-α pelos macrófagos, células endoteliais, 

linfócitos e fibroblastos e IL-6 pelos macrófagos e células hepáticas (HIETBRINK et al., 

2006).  
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Vale ressaltar que a exposição celular às citocinas (TNF-α e IL-1) resulta na ativação 

de algumas vias de sinalização, como das proteínas quinases (PKC, PKA) e proteínas 

quinases ativadas por mitógenos (MAPK), que culmina na estimulação da atividade de alguns 

fatores de transcrição nuclear, como o fator de transcrição nuclear-κB (NF-κB) e a proteína 

ativadora-1 (AP-1). Esses fatores de transcrição quando ativados induzem a transcrição gênica 

de diversas citocinas (TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8), quimiocinas, moléculas de adesão e 

enzimas responsáveis pela produção de mediadores inflamatórios secundários, tais como as 

enzimas (NOSi) e (COX-2) (PASCUAL; GLASS, 2006; BATRA; BALAMAYOORAN; 

SAHOO, 2011). 

 Desta forma, diante de um trauma tissular, as células liberam o (TNFα) que por sua 

vez, induz a liberação de outras citocinas, podendo se destacar a (IL-1β) e a (IL-8). A IL-1β 

promove a ativação da enzima (COX) responsável pela produção de prostaglandinas, 

prostaciclinas e tromboxanos, enquanto a IL-8 atua na liberação local de aminas 

simpatomiméticas, além de ser uma importante quimiocina responsável pela quimiotaxia 

neutrofílica (HIETBRINK et al., 2006; BASBAUM; JULIUS, 2006). 

 Assim, a principal função do TNF-α e IL-1 é desencadear a resposta inflamatória 

inata e atuar como uma molécula co-estimulatória da resposta imune (ABBAS; LICHTMAN; 

PILLAI, 2008).   

A via dos eicosanóides representa outro sistema que também passa a atuar quando as 

células inflamatórias são estimuladas ou lesadas, desempenhando um papel crítico em quase 

todas as etapas do processo inflamatório (RANG et al., 2007). A produção destes 

eicosanóides inflamatórios inicia-se com a liberação do ácido araquidônico (AA) a partir dos 

fosfolipídios de membrana, através de uma reação catalisada pela enzima fosfolipase A2 

(PLA2), em resposta a vários estímulos inflamatórios (BURKE; DENNIS, 2009; SASTRE; 

DEL POZO, 2012).  

Uma vez liberado, o AA pode ser rapidamente metabolizado em produtos 

intermediários oxigenados pela ação das enzimas ciclo-oxigenases (COXs), que dá origem a 

formação de prostaglandinas (PGs), prostaciclinas (PIs) e tromboxanos (TXs) ou das lipo-

oxigenases (LOXs), que levam à síntese dos leucotrienos e lipoxinas e outros compostos 

(YEDGAR et al., 2007.; SADIK; LUSTER, 2012) (Figura 10).  
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Figura 10. Biossíntese dos produtos do Ácido araquidônico.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: RANG et al., 2007 (Adaptado) 

 

 

Estes produtos oxigenados são moléculas instáveis que rapidamente são transformadas 

nos eicosanóides inflamatórios biologicamente ativos por enzimas específicas que têm 

atividade sintetase ou isomerase (RICCIOTTI; FITZGERALD, 2011). As COXs são 

isoenzimas que catalisam, a partir do AA, a formação de prostaglandina H2, a qual pode ser 

convertida pela ação de PG sintases célula-específica em diversas moléculas biologicamente 

ativas, tais como: PGE2, PGF2α, PGI2, PGD2 e tromboxano A2 (TXA2), coletivamente 

conhecidos como prostanóides. Sendo assim, o AA pode ser convertido primeiramente em 

Prostaglandina H2 (PGH2) pelas COXs e a seguir, a enzima Prostaglandina D Sintase (PGDS) 

converte a PGH2 em prostaglandina D2 (PGD2), uma prostaglandina inflamatória 

biologicamente ativa (ALMISHRI et al, 2005). A PGH2 também pode ser convertida em 

Prostaglandina E2 (PGE2) – pela prostaglandina E Sintase (PGES) –, em tromboxano A2 

(TXA2) – pela tromboxano sintetase –, ou em Prostaciclina I2 (PGI2) pela prostaciclina 

sintetase, ou PGF2" por uma enzima redutase. O produto final que é gerado a partir da PGH2 

varia de acordo com o tipo de célula e o padrão da expressão das enzimas sintetases 

específicas (RICCIOTTI; FITZGERALD, 2011) .  Por exemplo, enquanto TXA2 é o principal 
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produto da via da COX em plaquetas, PGE2 é sintetizado em muitos tipos diferentes de 

células. PGI2  é sintetizada principalmente em células endoteliais e PGD2 é o maior produto 

da via COX em vários tipos de células, incluindo macrófagos, células dendríticas e mastócitos 

ativados (FUNK, 2001; KAM; SO, 2009).  

Vale ressaltar que os prostanóides desempenham um papel fundamental na inflamação 

e por muitos anos, as enzimas COXs e seus produtos têm sido considerados importantes 

agentes pró-inflamatórios (NARUMIYA, 2009). 

Além das duas isoformas de COXs existentes, que são representadas pela COX-1 e 

COX-2. Pesquisas demonstraram a existência de uma terceira isoforma, a COX-3. Esta seria 

uma variante da COX-1, que tem sido implicada, em parte, na analgesia central produzida 

pelos AINES (LEES et al., 2004; PAPICH, 2008). A COX-3 foi isolada pela primeira vez no 

sistema nervoso central do cão e parece ser mais proeminente em cães, do que em humanos e 

roedores (PAPICH, 2008). 

Com exceção dos eritrócitos, a COX-1 está presente em quase todos os tipos de 

células, sendo, portanto chamada de constitutiva, levando a formação de PGs, principalmente, 

relacionadas com ações fisiológicas como, proteção gástrica, agregação plaquetária, 

homeostase vascular e manutenção do fluxo sanguíneo renal. Essa isoforma faz parte da 

constituição do trato gastrointestinal, sendo associada à produção de muco protetor e à 

inibição da secreção ácida gástrica, portanto, drogas que inibem essa enzima causam diversos 

distúrbios no trato digestivo. Nas plaquetas, a COX-1 está associada à síntese do tromboxano 

A2, mediador que favorece a agregação e a adesão plaquetária, portanto, sua inibição está 

associada ao risco de sangramento cutâneo e gastrointestinal (LEES et al., 2004; BRICKS; 

SILVA,  2005; FRANCO et al., 2006; HAZEWINKEL et al.,  2008; STEAGALL et al., 

2009). 

Por outro lado, os produtos originados pela cisão do AA através da COX-2 levam, 

principalmente, a formação de PGs que participam de eventos inflamatórios, álgicos e 

térmicos, uma vez que a expressão desta enzima ocorreria após estímulo inflamatório nas 

células migratórias e tecidos lesados sendo por isso denominada de indutiva (FRANCO et al., 

2006; HAZEWINKEL et al., 2008; STEAGALL et al., 2009). Todavia, vários estudos têm 

demonstrado que a COX-2 não está somente relacionada ao desenvolvimento do processo 

inflamatório, mas também é responsável por ações fisiológicas mantenedoras da homeostase 

em diferentes tecidos, como rins, ovário, útero, cartilagens, ossos e endotélio vascular 

(BRICKS; SILVA, 2005; HILÁRIO et al., 2006; PAPICH, 2008; STEAGALL et al., 2009). 
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As lipo-oxigenases constituem a outra via do metabolismo do AA, são encontradas 

nos pulmões, plaquetas, mastócitos e leucócitos. A principal enzima do grupo é a 5-

lipoxigenase, que atua sobre o AA produzindo o ácido 5 hidroperoxieicosatetraenóico (5-

HPETE), que é convertido em leucotrieno A4 (LTA4). O LTA4 pode ser convertido em 

leucotrieno B4 (LTB4) ou, em uma série de cisteinil-leucotrienos, LTC4, LTD4 e LTE4 

(EVANS et al, 2008; HALLSTRAND; HENDERSON, 2010). O LTB4 é produzido 

principalmente por neutrófilos e macrófagos (GOODMAN et al., 2009; STABLES; GILROY, 

2011), enquanto os cisteinil-leucotrienos, principalmente por eosinófilos, mastócitos, 

basófilos e macrófagos (GILMAN et al., 2006; KATZUNG, 2006; RANG et al., 2007). O 

LTB4 é um importante agente responsável pelo aumento da permeabilidade vascular, 

aderência, quimiotaxia e ativação de polimorfonucleares e monócitos, além de estimular a 

proliferação de macrófagos e linfócitos e a produção de citocinas próinflamatórias por essas 

células (GOODMAN et al., 2009). Os cisteinil-leucotrienos provocam vasodilatação na 

maioria do leito vascular, vasoconstrição coronária e contração do músculo brônquico, sendo 

importantes na asma (SAKATA et al., 2004; TRANDAFIR et al., 2005). 

Por fim, os eicosanóides produzidos a partir do AA participam de vários processos 

fisiológicos e fisiopatológicos, modulando as respostas inflamatórias dependendo do local e 

do momento em que são produzidos no organismo, da natureza do estímulo, do tipo de células 

presentes, da sensibilidade dos tecidos-alvo e da concentração dos diferentes eicosanóides 

gerados.  

Estes eicosanóides atuam sobre a quimiotaxia de leucócitos, sobre a produção e 

liberação de outros mediadores lipídicos e peptídicos que participam das respostas 

inflamatórias (SADIK; LUSTER 2012). Entretanto, apesar da maioria dos eicosanóides 

gerados a partir do AA apresentarem efeitos próinflamatórios em muitas doenças, o AA 

também pode dar origem a mediadores que participam da resolução da inflamação como as 

lipoxinas (PLANAGUMA; LEVY, 2008). Contudo, os eicosanóides são potentes mediadores 

pró-inflamatórios e a sua supressão tem sido um importante alvo terapêutico (KATZUNG, 

2006). 
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2.1.3 Via da Hemeoxigenase-1 (HO-1) 

 

O grupo heme é uma molécula não proteica, sendo composto de uma parte orgânica 

(protoporfirina IX) e um átomo de Fe. O heme serve como grupo prostético de numerosas 

hemoproteínas (como hemoglobina, mioglobina, citocromos e óxido nítrico sintase), sendo, 

portanto, um complexo essencial para a função de todas as células aeróbicas.   

A biossíntese da molécula heme é um processo que envolve uma série de passos, 

primeiramente ocorre uma reação de condensação entre a glicina e a succinil coenzima A 

(COA), resultando na formação do ácido σ-aminolevulínico (ALA). A partir daí, o ALA é 

convertido em porfobilinogênio (PBG) através de uma reação de desidrogenação. Em seguida 

o PBG é convertido em uroporfirinogênio III, o qual é descarboxilado para formar o 

coproporfirinogênio III (CoPIII), e então transportado para o interior das mitocôndrias, onde 

sofre uma descarboxilação oxidativa, formando o protoporfirinogênio IV, o qual através de 

enzima protoporfirinogênio IV oxidase é transformado em protoporfirina IX (PIX). Por fim, 

um átomo de Fe
2+ 

é inserido a PIX através da ação da enzima ferroquelatase, formando então 

o grupo heme (NELSON, COX, 2011) (Figura 11).  

 

Figura 11. Via Metabólica do Heme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                        

 

           Fonte: Elaborada pela autora. 
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As hemeoxigenases (HO) são enzimas essenciais no catabolismo do grupo heme livre, 

convertendo-o em bilirrubina, ferro e monóxido de carbono (CO), sendo a atividade dessa 

enzima dependente de NADPH e oxigênio molecular (WU et al., 2011). Adicionalmente, a 

biliverdina é convertida a bilirrubina no segundo passo, catalisado pela biliverdina-redutase. 

Essas vias de degradação do grupo heme desempenham papéis significativos na proteção de 

células contra dano oxidativo e na regulação de certas funções celulares (PAINE et al., 2010). 

Existem três isoformas na família HO: HO-1, HO-2 e HO-3. HO-2 é expressa 

constitutivamente na maioria dos tecidos. HO-3 tem uma estrutura semelhante à HO-2, mas 

com menor atividade enzimática. Já HO-1 é normalmente expressa a um nível baixo, na 

maioria dos tecidos, com exceção para o baço. No entanto, é altamente induzível em resposta 

a uma variedade de estímulos (tais como estresse oxidativo, isquemia, irradiação UV, 

endotoxinas, hipoxia, citocinas pró-inflamatórias e NO) com a finalidade de proteger as 

células contra a oxidação e lesão inflamatória (WU et al., 2011).  

Várias linhas de evidência sugerem o envolvimento da HO-1 na atividade anti-

inflamatória de células e tecidos (PAE; CHUNG, 2009; NDISANG, 2010). Sendo assim, 

estudos vêm demonstrando que a expressão de HO-1 e seus produtos (CO e BVD) são 

capazes de modular o processo inflamatório, reduzindo o edema, adesão e migração de 

leucócitos e a produção de citocinas (ABRAHAM; KAPPAS, 2008; TAKAO et al., 2011). 

Kapturczak e colaboradores (2004) demonstraram que camundongos deficientes de 

HO-1 são susceptíveis ao aumento de reações inflamatórias. Jeon, Lee e Kim (2009), 

mostraram que a expressão da HO-1 inibiu a produção de citocinas próinflamatórias e 

quimiocinas, como o TNF-α, IL-1β e IL-6 em macrófagos ativados. Vicente e colaboradores 

(2003) relataram que a indução da HO-1 resultou na redução da migração celular e diminuiu 

os níveis de IL-1β e TNF-α no modelo de inflamação de bolsa de ar induzido por Zymosan.  

Além disso, estudos mostraram que expressão da HO-1 ou administração de CO diminui a 

expressão das enzimas COX-2 e NOSi, reduzindo desta maneira, a produção de 

prostaglandina E2 (PGE2) e de NO, respectivamente (SUH et al., 2006; OH et al., 2006).  

Outros estudos mostraram que bilirrubina é um eficiente sequestrador de EROs e NO 

(MANCUSO; PANI; CALABRESE, 2006; VITEK; OSTROW, 2009), diminuindo os níveis 

de citocinas próinflamatórias e inibindo a migração celular para o local da inflamação 

(KESHAVAN et al., 2005; TANG et al., 2007).  

Além disso, bilirrubina e CO têm sido reportados em inibir eficientemente a liberação 

de histamina a partir de mastócitos, além de diminuir a expressão gênica da enzima NOSi em 

células epiteliais do intestino (CHUNG et al., 2008). 
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Portanto, HO-1 é um importante alvo terapêutico em vários modelos de doenças, e 

compostos que induzam a HO-1 possuem grande potencial terapêutico contra doenças 

associadas ao estresse oxidativo e inflamação (NAITO et al., 2011). 

Outro aspecto de regulação dessa via refere-se à inibição de sua atividade por meio de 

substâncias denominadas metaloporfirinas que são produzidas sinteticamente e representam 

uma classe de compostos onde, no lugar do átomo de ferro do anel heme há outro metal 

inserido. Esta substituição do ferro pode ser por cobalto, zinco, estanho e outros. Estes 

compostos foram identificados como inibidores competitivos da via da HO-1 (MITRIONE et 

al., 1988). 

O zinco protoporfirina (ZnPP) IX tem sido usado como um reagente farmacológico 

que seletivamente bloqueia a ação da HO-1 pelo fato de, assim como o heme, apresenta um 

grupo de protoporfirina em sua estrutura, atuando como um inibidor competitivo. 

Consequentemente, por inibição da HO-1, ocorrerá inibição da liberação dos produtos do 

heme (BVD, CO e ferro), que protegem contra o dano celular e estresse oxidativo (OKADA, 

1996; YANG et al., 2001). 

 

2.1.4 Anti-inflamatórios e seus efeitos adversos 

 

 

Segundo Mendes (2001), os anti-inflamatórios são medicamentos capazes de conter e 

reverter à inflamação, seja ela de origem sistêmica ou local. Eles devem apresentar rapidez de 

ação, potência analgésica e seguridade de uso. De acordo com a molécula do anti-

inflamatório, eles podem ser classificados em anti-inflamatórios esteroidais (AIES) e anti-

inflamatórios não-esteroidais (AINES) (RANG et al., 2012).  

Os AIES possuem em sua molécula um núcleo esteróide e inibem a via de produção 

dos eicosanóides desde o início, uma vez que atuam inativando a enzima fosfolipase A2 

(PLA2), a qual é responsável pela liberação do ácido araquidônico. Essa inibição ocorre 

porque os AIES induzem a síntese de uma proteína chamada anexina 1 que, por sua vez, inibe 

a enzima PLA2. Além disso, reduzem a produção de citocinas próinflamatórias, tais como 

TNF-α e IL-1 (KIM et al., 2004). Esses medicamentos têm ação anti-inflamatória, 

imunossupressora e antialérgica. Porém, podem desempenhar ações semelhantes 

(mineralocorticóides) à aldosterona, promovendo retenção de líquidos, além de diversos 

outros efeitos adversos (RANG et al., 2012). A dexametasona e a hidrocortisona são alguns 

exemplos de AIES mais usados e eles exercem inibição tanto nas manifestações iniciais 

quanto tardias (ADCOCK et al., 2005). Inibem a migração celular para área agredida, por 



48 

 

meio da supressão de moléculas de adesão, ou da inibição da síntese da anexina-1. O 

complexo formado esteróide-receptor também inibe a transcrição de citocinas (IL-1 e TNF-α) 

envolvidas no processo inflamatório crônico (KASSUYA, 2006).  

Dentre seus principais efeitos adversos associados ao uso dos AIES citam-se a 

osteoporose, fraqueza muscular, úlceras pépticas, hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, 

artrite, insuficiência cardíaca, glaucoma, síndrome de Cushing, supressão adrenal, entre outros 

(McDONOUGH; CURTIS; SAAG, 2008; LANSANG; HUSTAK, 2011). 

Por outro lado, os AINEs são um grupo de compostos quimicamente heterogêneos, 

que frequentemente não tem relação química entre si, mas que compartilham certas ações 

terapêuticas e determinados efeitos adversos (SMYTH; BURKE; FITZGERALD, 2006). Eles 

inibem as COXs, que são enzimas responsáveis pela degradação do ácido araquidônico e 

formação de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos que são mediadores do processo 

inflamatório (CHAHADE; GIORGI; SZAJUBOK, 2008). Essa classe de anti-inflamatórios 

possui ação analgésica, antipirética, anti-inflamatória e antitrombótica (WANNMACHER; 

BREDEMEIER, 2004) e são fármacos amplamente utilizados pela população em função de 

sua segurança farmacológica e pela possibilidade de uso não restrito à prescrição médica.   

Os AINEs podem ser classificados de acordo com sua seletividade às isoformas de 

COX. Aqueles que apresentam seletividade para ambas isoformas de COX são denominados 

inibidores de COX não seletivos. Já aqueles que apresentam maior grau de afinidade para 

COX-2 são os chamados inibidores de COX seletivos. De início, foi sugerido que os efeitos 

colaterias da maioria dos AINEs se deviam à inibição da COX-1 e os efeitos terapêuticos à 

inibição da COX-2. Entretanto, a partir da descoberta da expressão constitutiva da COX-2 em 

muitos tecidos, pode-se inferir que os inibidores de COX-2 também produziam efeitos 

colaterais graves (SPINOSA et al., 2006). 

Dentre os AINEs mais usados na clínica médica destacam-se a aspirina, o paracetamol 

e a indometacina. Estes apresentam propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e 

antipiréticas através da sua ação sobre o ácido araquidônico por inibição das COXs 

envolvidas nos mecanismos patogénicos da dor, inflamação e febre (GENÉ et al., 2009).  

Entretanto, a limitação do uso dos AINEs decorre do fato da ocorrência de efeitos 

adversos, tais como risco aumentado de infarto do miocárdio, acidentes cerebrovasculares, 

insuficiência cardíaca e renal, hipertensão arterial, além de problemas gastrointestinais, como 

gastroduodenite, úlcera gástrica e hemorragias (BATLOUNI, 2010).  

Assim, observa-se que grande parte dos anti-inflamatórios disponíveis comercialmente 

possui uma ampla gama de efeitos indesejáveis significativos que podem restringir seu uso.  
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Neste sentido, a busca de alternativas eficazes e seguras ainda representa um desafio da 

pesquisa pré-clínica e clínica. 

Segundo Patel (2012), os polissacarídeos sulfatados de macroalgas marinhas têm 

ganhado muita atenção como novos compostos bioativos, apresentando diversas atividades 

biológicas, tais como anticoagulante, antiviral, antioxidante, antitumoral e anti-inflamatória. 

Além disso, a grande diversidade estrutural dessas macromoléculas presentes nesses 

organismos também desperta o interesse industrial e de pesquisadores para o uso como 

materiais funcionais de importância alimentícia e biomédica. 

 

2.2. Algas Marinhas  

 

O termo “algas” refere-se a uma variedade de organismos que são considerados como 

um grupo polifilético, que possuem representantes nos domínios Eubacteria e Eukarya. Além 

disso, sendo produtores primários, as algas tem semelhantes funções biológicas e ecológicas 

com as plantas, mas não compartilham uma história evolutiva comum e sua bioquímica difere 

significativamente em relação aos pigmentos acessórios, polissacarídeos de reserva, 

glicoproteínas e compostos fenólicos (STENGEL; CONNAN; POPPER, 2011). 

Durante sua evolução, as algas se tornaram um grupo muito diverso de organismos, 

cujas origens variadas refletiram-se na grande diversidade de tamanho, estrutura celular, 

níveis de organização e de morfologia, ciclo de vida, pigmentos fotossintetizantes, 

polissacarídeos de reserva e estruturais, ecologia e habitats (BRUNSWICK; JOHN, 2009). 

Sendo assim, as algas são organismos autotróficos pertencentes ao Reino Protista e de 

grande valor ecológico, sendo encontradas tanto na forma de seres unicelulares como 

multicelulares (eucarióticos e procarióticos), apresentando assim uma variação morfológica 

extremamente diversa (VAN DEN HOECK et al., 1989). Não possuem tecidos especializados 

e nem vasos condutores, sendo a clorofila “a” o pigmento fotossintético principal (LEE, 

1997). Habitam os mais diversos ambientes, desde oceanos, águas doces e solos úmidos até 

tronco de árvores (VAN DEN HOECK et al., 1995). Sua distribuição está relacionada com a 

temperatura e salinidade da água, disponibilidade de luz solar, correntes dos oceanos e das 

condições físicas e químicas ambientais (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). 

 A classificação desses organismos está sobre constante revisão à medida que mais 

evidências genéticas e de ultraestruturas são acumuladas (BARSANTI; GUALTIERI, 2006).  

As macroalgas marinhas estão classificadas, de acordo com a composição e 

quantidade de pigmentos acessórios e de proteção que absorvem a clorofila, em três filos 
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principais: Chlorophyta (algas verdes), Phaeophyta (algas pardas) e Rhodophyta (algas 

vermelhas) (VIDOTTI, ROLLEMBERG, 2004; BARSANTI, GUALTIERI, 2006). 

As algas vermelhas representam o grupo com grande diversidade de espécies, 

distribuindo-se desde regiões tropicais até ambientes mais frios. Existem cerca de 4000 a 

6000 espécies de algas vermelhas, sendo a grande maioria de habitat marinho e cerca de 100 

espécies de ambiente de água doce. Apresentam freqüentemente coloração avermelhada, 

devido à presença de ficoeritrina, pigmento fotossintético acessório presente no interior dos 

cloroplastos. Sendo também encontrados, em menor quantidade, os pigmentos ficocianina e 

aloficocianina. As algas vermelhas possuem clorofilas “a” e “d”, e o polissacarídeo conhecido 

como “amido das florídeas” é o principal material de reserva. São predominantemente dotadas 

de uma estrutura multicelular, filamentosa ou pseudoparenquimatosa, com ou sem ramos, 

podendo ser encontradas na forma cilíndrica, comprida ou foliácea (RAVEN; EVERT; 

EICHHORN, 2007). As classes Bangiophyceae e Floridophyceae separam as algas marinhas 

vermelhas na divisão Rhodophyta (GRAHAM; WILSON, 2000). 

Alguns países, como Japão, China e Filipinas, utilizam as algas vermelhas, como as 

dos gêneros Eucheuma, Hypnea, Porphyra e Gracilaria, na sua dieta alimentar, como 

também na extração de seus ficocolóides, onde as propriedades funcionais físicas e biológicas 

desses compostos lhes agregam grande valor comercial (McHUGH, 2003; CAMPO et al., 

2009; SILVA et al., 2010). 

 

2.2.1 O gênero Gracilaria 

 

As algas marinhas vermelhas do gênero Gracilaria apresentam talo cilíndrico ou 

achatado, filamentoso ou pseudoparenquimatoso, com comprimento podendo variar entre 0,1 

a 5 metros, de coloração entre algumas tonalidades de vermelho, podendo ocorrer variantes de 

cor verde (GUIMARÃES; PLASTINO; OLIVEIRA, 1999). A maior parte das espécies ocorre 

nos mares tropicais e temperados, distribuindo-se desde a linha do equador até altas latitudes, 

mas também são encontradas em águas tropicais, entre a zona entre-marés até o infralitoral 

raso. São comuns em locais protegidos do batimento de ondulações, suportam a exposição ao 

ar por curtos períodos de tempo e possuem alta tolerância a variações nas condições 

ambientais, como salinidade, temperatura e circulação de água, devendo ser consideradas 

fundamentais quando trabalhadas em ambientes de cultivo (OLIVEIRA; PLASTINO, 1994; 

OLIVEIRA, 1998). 



51 

 

Aproximadamente 100 espécies do gênero Gracilaria são conhecidas (BELLORIN, 

2002), as quais se destacam como fontes ricas em ágar (MARINHO-SORIANO et al., 2001; 

MELO et al., 2002; MARINHO-SORIANO, 2003; MACIEL et al., 2008), um ficocolóide 

mundialmente comercializado (McHUGH, 2003) e de grande interesse na indústria de 

alimentos (MELO et al., 2002; MACIEL et al., 2008), sendo o Chile um dos maiores 

produtores (DHARGALKAR; VERLECAR, 2009).  

Espécies que apresentam talo cilíndrico são geralmente as de maior interesse para 

extração do ágar, já as de talo achatado são mais empregadas na preparação de alimentos 

frescos, como saladas e sopas No Brasil, as regiões de maior produtividade de algas do gênero 

Gracilaria estão entre os estados da Paraíba e Ceará (OLIVEIRA, 1997; OLIVEIRA, 1998; 

OLIVEIRA; MIRANDA, 1998; MIRANDA, 2000; ARAÚJO et al., 2004; MIRANDA, et al., 

2004; MACIEL et al., 2008). Segundo Oliveira (1998), as espécies de maior potencial 

econômico são G. cornea, G. caudata e Gracilariopsis tenuifrons, todas encontradas nas 

águas quentes dos Estados do Nordeste. A utilização de algas iniciou-se a partir de coletas 

realizadas em bancos naturais para utilização na alimentação, existindo desde então, um 

crescente interesse no cultivo de espécies, no intuito de minimizar a dependência de bancos 

naturais (OLIVEIRA; ALVEAL; ANDERSON, 2000). 

Assim, o cultivo de algas no Nordeste Brasileiro hoje se faz uma realidade, embora 

estudos relacionados ao desenvolvimento de métodos de cultivo que permitam gerenciar uma 

relação custo/benefício satisfatória sejam ainda necessários, tendo em vista aos diferentes 

aspectos biológicos apresentados no cultivo de cada espécie. Por outro lado, a implementação 

de fazendas produtoras de algas no País, gerando fontes alternativas de renda para as 

populações costeiras tropicais, que geralmente dependem exclusivamente da pesca artesanal 

como meios de subsistência (BEZERRA; MARINHO-SORIANO, 2010), poderiam se 

fazerem úteis para uma melhor compreensão da biologia, fisiologia e ecologia, auxiliando nos 

critérios clássicos quanto à sistemática e à taxonomia de algas (USOV, 1998). 

 

2.2.1.1 A espécie Gracilaria cornea e importância econômica 

 

A alga marinha vermelha G. cornea J. Agardh está distribuída desde oeste do Oceano 

Atlântico de Bermudas, através do Golfo do México, até Cabo Frio, Brasil (BIRD et al., 

1986). Apresenta crescimento vegetativo livre ou se fixa a pequenas rochas e fragmentos de 

corais em níveis de maré baixa (SINHA et al., 2000). Possui talo cilíndrico de consistência 

carnosa e dotada de certa flexibilidade (JOLY, 1965). 
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G. birdiae e G. cornea são as principais espécies utilizadas para a produção de ágar no 

Brasil (PLASTINO; OLIVEIRA; 2002). Estudos demonstram também a espécie como uma 

importante opção para a aquicultura no México (ORDUÑA-ROJAS; ROBLEDO, 2002) e 

detentora de bons rendimentos de ágar (FREILE-PELEGRÍN; ROBELDO, 1997a; 1997b). 

Como conseqüência dessa importância econômica, muitos aspectos da fisiologia têm sido 

estudados, tais como crescimento sob condições de laboratório (YOKOYA; OLIVEIRA, 

1992; NAVARRO-ANGULO; ROBLEDO 1999), translocação de fotossintatos (GONEN et 

al., 1996), fotossíntese e pigmentos (DAWES et al., 1999), compostos que absorvem radiação 

ultravioleta (SINHA et al., 2000), qualidade do ágar (LEON, 1990; FREILE-PELEGRIN et 

al., 2002; ESPINOZA-AVALOS et al., 2003) e reprodução (GUZMÁN-URIÓSTEGUI; 

ROBLEDO, 1999; ORDUÑA-ROJAS; ROBLEDO, 2002). 

 

2.3 Os polissacarídeos sulfatados (PSs) 

 

Os PSs representam uma classe de macromoléculas polianiônicas complexas e 

heterogêneas formadas por unidades repetitivas de açúcares e carregadas negativamente 

devido à presença de grupos sulfatados. Embora também encontrados em gramíneas 

marinhas, um grupo de plantas vasculares presentes em ambientes marinhos (AQUINO et al., 

2005), esses polímeros ocorrem principalmente nos reinos animal (vertebrados e 

invertebrados) (CÁSSARO; DIETRICH, 1977; MATHEWS, 1975; RODRIGUES et al., 

2009a) e protista, onde são encontrados em grandes quantidades nas algas marinhas 

(PEREIRA et al., 2005; RODRIGUES et al., 2009b), fazendo-se componentes da matriz 

extracelular e desempenhando funções relacionadas à mecânica, à osmorregulação e à iônica 

(PAINTER, 1983; KLOAREG; QUATRANO, 1998), além de atuarem na forma de 

mecanismo de defesa das algas à respostas ambientais (ANDRADE et al., 2010). Porém, são 

ausentes em plantas superiores (HUSSEIN et al., 1998).  

Os polissacarídeos obtidos de organismos de origem marinha apresentam uma enorme 

variedade de estruturas e, por este motivo, são considerados como uma extraordinária fonte 

natural de compostos para a prospecção de novos fármacos (SENNI et al., 2011). Sendo 

assim, os polissacarídeos sulfatados das macroalgas marinhas são atualmente classificados em 

fucanas sulfatadas (nas algas pardas), nas algas verdes, em arabino-galactanas, ramnanas ou 

ulvanas e, nas algas vermelhas, são galactanas sulfatadas (carragenanas e agaranas). 
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2.3.1 Galactanas sulfatadas: Características estruturais 

 

As galactanas sulfatadas de algas marinhas vermelhas são conhecidas também como 

carragenanas ou agaranas. Estes polímeros apresentam como unidade fundamental um 

dissacarídeo de β-galactopiranose 3-ligada (unidade A) e α-galactopiranose 4-ligada (unidade 

B) (LAHAYE, 2001; VAN DE VELDE; PEREIRA; ROLLEMA, 2004).  

Mostrando assim, um arranjo dissacarídeo alternante repetitivo entre as unidades A e 

B (AB)n, como representado na Figura 12. 

 

 

Figura 12: Unidades repetidas presente nas galactanas de algas vermelhas. A unidade B consiste de α-D ou 

α-L galactopiranose. 

 

 

                      [→3)-β-galactopiranose-(1→4)-α-galactopiranose-(1→] n 

                                    unidade A                              unidade B 

 

 

A unidade A sempre se apresenta na configuração enantiomérica D-, enquanto que a 

unidade B pode se apresentar tanto na configuração enantiomérica D- como na L-. Portanto, 

de acordo com a estereoquímica da unidade B, estas galactanas podem ser classificadas como 

carragenana, quando esta unidade pertencer à série D- (Figura 13), ou agarana, quando 

pertencer à série L- (Figura 14) (McCANDLESS; CRAIGIE, 1979; PAINTER, 1983; USOV, 

1984, 1998; STORTZ; CEREZO, 1997).  
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Figura 13. Estrutura básica repetitiva de carragenanas, com unidades D- alternantes. 
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  Figura 14: Estrutura básica repetitiva de agaranas, com unidades D- e L-alternantes. 
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Estudos estruturais detalhados têm demonstrado que uma importante característica de 

vários polissacarídeos de algas vermelhas é a presença simultânea de unidades dissacarídicas 

de carragenanas e agaranas. Esse tipo estrutural foi denominado de carrágar por Chopin e 

colaboradores (1999) e, posteriormente, Storz e Cerezo (2000) adotaram o termo galactana D-

L híbrida. 

Embora as galactanas sulfatadas apresentem uma estrutura básica repetitiva, elas 

possuem uma imensa diversidade estrutural, já que apresentam diferentes tipos de 

substituintes na cadeia principal (ERREA; MATULEWICZ, 2003), como presença de grupos 

éter metílico no C-6 ou grupos sulfato C-2, C-4 ou C-6, todos na unidade A ou ainda presença 

na unidade B de grupos éter metílico ou grupos sulfato em C-2, C-3 ou C-4 (PAINTER, 

1983). Considera-se como o mais abundante grupo substituinte encontrado nas carragenanas o 

éster sulfato. Grupos metil éter e acetal ácido pirúvico também podem ser encontrados, porém 

em baixos níveis (CHIOVITTI et al., 1996; STORTZ; CEREZO, 2000; ERREA; 

MATULEWICZ, 2003).  

As agaranas, em especial, podem apresentar elevados níveis de substituição por 

sulfato, metil, acetal de ácido pirúvico (ERREA; MATULEWICZ, 2003; PAINTER, 1983). 

Contudo, relatos mostram que este padrão de substituição pode sofrer variações uma vez que 

carragenanas ricas em grupos acetal de ácido pirúvico (CHIOVITTI et al., 1997; FALSHAW 

et al., 2003) e em metil éter (CHIOVITTI et al., 2004) já foram isoladas e descritas na 

literatura. 

 

2.3.1.1 Galactana do tipo agarana 

 

O ágar é um PS extraído da parede celular de uma série de famílias de algas 

vermelhas, principalmente as famílias Gelidiaceae e Gracilariaceae. Sua principal 

característica é a capacidade de formar um gel consistente à temperatura ambiente, em 

pequenas concentraçoes de água, sendo assim conhecido genericamente como ficocoloide 

(ARMISEN, 1995). Esse composto é largamente utilizado em diferentes setores industriais: 

na indústria de alimentos, como na fabricação de gelatinas, queijos, enlatados e doces; na 

indústria farmacêutica, como laxantes, e agentes emulsificantes e estabilizadores de 

medicamentos; em pesquisas de laboratório como um meio de cultura para diferentes plantas 

e microrganismos e aplicações biotecnológicas em geral (McHUGH, 2003). 
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Dentre os principais países produtores de ágar estão o Chile, Espanha, Portugal, 

Coréia, França, Marrocos, Estados Unidos (EUA), México, Nova Zelândia e Japão, com uma 

produção de valor de cerca de US$ 132 milhões dólares por ano (DHARGALKAR; 

VERLECAR, 2009). 

As agaranas apresentam uma estrutura básica repetitiva, constituída por unidades 

alternantes de β-D-galactopiranose (unidade A) e α-L-galactopiranose (unidade B), diferindo, 

portanto, das carragenanas pela forma estereoquímica L da unidade B (PAINTER, 1983).    

Assim como nas carragenanas esta unidade pode estar na forma do seu derivado 3,6-

anidrogalactose. 

As agaranas são principalmente biossintetizadas pelas algas vermelhas pertencentes às 

ordens Gelidiales e Gracilariales, sendo que agaranas com diversas modificações estruturais 

podem ainda ser sintetizadas por algas das ordens Bangiales, Ceramiales, Corallinales e 

Nemaliales (MILLER 1997; CHOPIN et al., 1999; STORZ; CEREZO, 2000; LEE, 1989). 

Segundo Melo e colaboradores (2002), a alga marinha vermelha Gracilaria cornea 

possui um ágar solúvel extraído com papaína rico em 3,6-anidrogalactose (24,7%), galactose 

(64,6%), 6-O-metil-galactose (8,5%), glucose (1,5%), xilose (0,7%) e grupos sulfatados 

(4,8%). A caracterização química por infravermelho evidencia a presença de sulfatação em C-

4 e C-6 da galactose. Em soluções aquosas não é observado uma propriedade gelificante 

(decorrente de uma proporção galactose/anidrogalactose (2,96) diferente da proporção de 

agarose ideal (1,0) e elevado teor de sulfato), além de apresentar elevada distribuição de 

massas moleculares variando de 1,8 × 10
4
 a 2,1 × 10

6
 g moL

-1
. 

 

2.3.2 Efeitos dos polissacarídeos sulfatados na resposta inflamatória 

 

 

Poucos estudos são relatados na literatura descrevendo efeitos de polissacarídeos 

sulfatados em modelos de inflamação, e a maioria dos estudos descritos na literatura com 

efeitos de polissacarídeos sulfatados na inflamação é com aqueles isolados de algas marinhas 

pardas, os quais vem se comportando como agentes anti-inflamatórios.  

Por exemplo, Fucoidanas isola das macroalgas marinhas pardas Fucus vesiculosus e 

Lobophora variegata por Medeiros e colaboradores (2008) apresentaram atividade anti-

inflamatória. Os polissacarídeos sulfatados atenuaram o processo inflamatório agudo induzido 

por tioglicolato de sódio em 70 e 55% para Fucus vesiculosus e Lobophora variegata, 

respectivamente, quando em ensaios de peritonite em ratos. Segundo os autores, 
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possivelmente o mecanismo de ação dos polissacarídeos sulfatados esteja relacionado à 

inibição do rolamento de leucócitos na membrana do endotélio vascular e o influxo de 

leucócitos para o sítio da inflamação. 

Siqueira e colaboradores (2010), avaliando o efeito anti-inflamatório de um PS da alga 

marinha parda L.variegata, verificaram que o pré-tratamento i.v com esse PS na dose de 1mg 

kg
-1

 inibiu em 47% (0.48 ± 0.04 mL) o edema de pata induzido por Cg, inibindo também o 

edema de pata induzido por dextrana. 

Os resultados obtidos para polissacarídeos sulfatados de algas marinhas pardas 

contrapõem com outros estudos utilizando polissacarídeos sulfatados de algas vermelhas, em 

que a maioria vem se mostrando como agentes pró-inflamatórios. Como, por exemplo, 

Assreuy e colaboradores (2008) relataram uma galactana sulfatada do tipo carragenana 

isolada da alga Champia feldmannii, detentora de atividade pró-inflamatória, que na dose de 

0,9 mg kg
-1

 estimulou cerca de seis vezes a migração de neutrófilos após 1 h de injeção de λ-

carragenana, comparada aos animais não tratados.   

 Similarmente, Assreuy e colaboradores (2010) também demonstraram que o pré-

tratamento em ratos com uma galactana sulfatada (carragenana) isolada da alga marinha 

vermelha Solieria filiformis, antes da injeção de λ-carragenana, não foi capaz de inibir o 

edema de pata induzido por este agente flogístico em nenhum dos tempos avaliados. Além 

disso, a injeção local da carragenana em estudo (1mg kg
-1

; s.c.) nas patas dos animais 

ocasionou edema de pata num curso de tempo que foi significativamente mantido até a quarta 

hora, sugerindo um efeito próinflamatorio para referida carragenana. 

De Araújo e colaboradores (2011) também verificaram que o pré-tratamento em ratos 

com uma galactana sulfatada (carragenana) obtida da alga marinha vermelha Solieria 

filiformis apresentou efeito edematogênico in vivo. Além disso, a referida carragenana em 

estudo causou uma elevada inflitração de neutrófilos na pata, que foi confirmada pela 

atividade da mieloperoxidase (MPO).  

Desta forma, percebe-se que no que se refere aos efeitos de polissacarídeos sulfatados 

provenientes de algas marinhas na resposta inflamatória, há uma clássica atribuição de 

resposta anti-inflamatória às fucanas sulfatadas isoladas de algas marinhas pardas em relação 

ao padrão pró-inflamatório que galactanas sulfatadas (carragenanas) isoladas de algas 

marinhas vermelhas vêm apresentando.  

No entanto, estudos recentes contemplando galactanas sulfatadas do tipo agaranas, 

também isoladas de algas marinhas vermelhas, embora ainda bastante escassos, tem 

demonstrado que estas agaranas vêm apresentando efeitos anti-inflamatórios. Como, por 
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exemplo, foi relatado por Vanderlei e colaboradores (2011) que a agarana sulfatada obtida da 

alga marinha vermelha Gracilaria birdiae apresentou efeito anti-inflamatório em dois 

modelos de inflamação aguda induzida por diferentes indutores, carragenana e dextrana. Os 

autores também demostraram que o efeito anti-inflamatório está relacionado à integridade da 

via da hemeoxigenase (HO-1/BVD/CO), dando uma nova visão sobre o mecanismo de ação 

deste polissacarídeo sulfatado. 

Posteriormente, Coura e colaboradores (2012) também verificaram que a agarana 

sulfatada isolada da alga marinha vermelha Gracilaria cornea apresentou efeitos anti-

inflamatório e antinociceptivo, em modelos de inflamação e nocicepção, respectivamente. Os 

autores sugeriram que o efeito antinociceptivo da referida agarana parece ser mediante a uma 

ação periférica e central. Com relação ao efeito anti-inflamatório obtido foi demonstrado que 

a referida agarana foi capaz de inibir a migração de neutrófilos e a formação dos edemas 

osmótico e celular, sendo a inibição da formação do edema celular confirmada pela inibição 

da atividade da enzima MPO.  

Diante do fato que os estudos dos processos inflamatórios para polissacarídeos 

sulfatados de algas marinhas vermelhas até o presente momento estão relacionados somente 

aos efeitos, sem nenhum esclarecimento dos mecanismos de ação envolvidos para as referidas 

macromoléculas, o presente estudo tem por finalidade contribuir para o esclarecimento do 

mecanismo de ação da agarana sulfatada isolada da alga marinha vermelha Gracilaria cornea. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Geral 

 

 Avaliar os mecanismos envolvidos no efeito anti-inflamatório de uma fração 

polissacarídica sulfatada obtida da alga marinha vermelha Gracilaria cornea 

 

 

3.2. Específicos  

 

 Extrair os polissacarídeos sulfatados totais (PSTs) da alga marinha vermelha 

Gracilaria cornea e fracioná-los por cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-

celulose; 

 

 Avaliar os PSTs e as frações polissacarídicas sulfatadas por eletroforese em gel de 

agarose;  

 

 Determinar os teores de grupos sulfato das frações polissacarídicas sulfatadas;  

 

 Determinar, parcialmente, características estruturais das frações polissacarídicas 

sulfatadas por espectroscopia de absorção no infravermelho;  

 

 Avaliar a atividade anti-inflamatória in vivo de uma fração polissacarídica sulfatada 

utilizando o modelo de edema de pata induzido por carragenana, dextrana, histamina, 

bradicinina, serotonina, composto 48/80 e L- arginina; 

 

 Avaliar o efeito de uma fração polissacarídica sulfatada sobre a infiltração de 

neutrófilos no tecido subplantar de ratos submetidos ao edema de pata induzido por 

carragenana; 

 

 Avaliar o efeito de uma fração polissacarídica sulfatada sobre a permeabilidade 

vascular no tecido subplantar de ratos submetidos ao edema de pata induzido por dextrana; 
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 Avaliar o efeito de uma fração polissacarídica sulfatada sobre mastócitos degranulados 

após administração sistêmica do composto 48/80 em ratos;  

 

 Investigar o efeito de uma fração polissacarídica sulfatada sobre as análises 

histopatológicas do tecido subplantar de ratos submetidos ao edema de pata induzido por Cg; 

 

 Analisar o efeito de uma fração polissacarídica sulfatada sobre o perfil da expressão 

gênica e proteica dos mediadores pró-inflamatórios (TNF-α, IL1-β e COX-2) no tecido 

subplantar de ratos submetidos ao edema de pata induzido por Cg; 

 

 Analisar o envolvimento da via HO-1 no efeito anti-inflamatório de uma fração 

polissacarídica sulfatada; 

 

 Analisar os níveis de bilirrubina presentes no plasma sanguíneo de ratos tratados com 

uma fração polissacarídica sulfatada após inibição da via HO-1; 

 

 Avaliar um possível efeito pró-inflamatório de uma fração polissacarídica injetada por 

via local na pata de ratos utilizando o modelo edema de pata; 

 

 Investigar a participação de mediadores inflamatórios no possível efeito pró- 

inflamatório produzido pela fração polissacarídica. 
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4. MATERIAIS 

 

4.1. Algas Marinhas 

 

Exemplares da alga marinha vermelha G. cornea J. Agardh (1852) foram coletados na 

Praia de Flecheiras, município de Trairi – CE (maré baixa -0,2 a 0,3 m) e conduzidos em 

sacos plásticos ao Laboratório de Carboidratos e Lectinas (CarboLec) do Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal do Ceará (UFC). No Laboratório, as 

algas foram lavadas com água destilada para a retirada de areia, epífitas e/ou organismos 

incrustantes, e posteriormente estocadas em freezer (-20 °C) até o uso. 

A espécie G. cornea (Figura 15) foi identificada e uma exsicata foi depositada no 

Herbário Prisco Bezerra da UFC sob o número 34739. 

 

Figura 15: Aspecto macroscópico do talo cilíndrico dotado de ramificações dicotômicas da alga marinha 

vermelha Gracilaria cornea (A) e sua classificação taxonômica (B). 

 

 

Fonte: Alagaebase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filo: Rodophyta  

Classe: Floridophyceae 

Ordem: Gracilariales 

Família: Gracilariaceae 

Gênero: Gracilaria J. Agardh 

Epíteto específico: cornea 

Nome botânico: Gracilaria cornea. J. 

Agardh 

 

 

 A  B 

 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&u=http://zipcodezoo.com/Plants/C/%255CKey%255CChlorophyta_Phylum.asp&prev=/search%3Fq%3Dcaulerpa%2Bcupressoides%2B-%2Bwikipedia%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG
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4.2. Animais 

 

 Foram utilizados ratos Wistar (180-250g), no total de seis animais por grupo, 

fornecidos pelo biotério central da UFC - Campus do Pici. Os animais receberam água e 

alimentação ad libitum. Todos os esforços foram feitos para minimizar o número e o 

sofrimento dos animais utilizados. 

Os ensaios com os animais seguiram os padrões exigidos de ética e biossegurança, 

respeitando os princípios dos 3 R’s da experimentação animal (“reduction, replacement and 

refinement”). Considerou-se este trabalho como parte integrante do projeto intitulado 

“Potencial anti-inflamatório de polissacarídeos sulfatados de algas marinhas do litoral 

cearense: Mecanismo molecular e Mediadores envolvidos”, sendo aprovado pelo Comitê de 

Ética de Pesquisa com Animais de laboratório da UFC (CEPA nº 71/2012) (em anexo). 

 

4.3. Soluções, Drogas e Corantes 

 

Todos os reagentes utilizados apresentaram grau de pureza e propriedades analíticas 

adequadas. As drogas e reagentes utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho foram:  

Álcool comercial; Azul de Evans (Sigma); Formamida (Sigma); Hematoxilina e 

Eosina (Reagen); Composto 48/80 (Sigma); Cloreto de Sódio (NaCl), KCl, MgCl2, NaH2PO4
-
, 

NaHCO3
-
, CaCl3 (Merck); Hidrato de cloral (Vetec; Rio de Janeiro, RJ, Brasil); Azul de 

toluidina; Brometo de cetil; Trimetil amônio; Ácido Clorídrico P.A (HCl); Hidróxido de 

Sódio (NaOH); Ácido Sulfúrico (H2SO4); Álcool Etílico P.A; Fenol P.A; Cloreto de Bário 

(BaCl2); Ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA); Clorofórmio; Formaldeído P.A.; 

Hidrato de Cloral; D-galactose (Vetec Química farm. LTDA, SP-Brasil); Agarose 

(Bioagency, São Paulo, SP); Cisteína; Papaína; Albumina sérica bovina (BSA); Cloreto de 

Cetilpiridínio (CCP); DEAE-celulose; Propano 1,3-diamino; Azul de 1,9-dimetilmetileno 

(ADM); Comassie G-250; Brometo de hexadecil-trimetil-amônio (HTAB), L-NG –

nitroarginina metil éster (L-NAME) ; Tribromoetanol, Dextrana Sulfato; Carragenana lambda 

tipo IV; L-Arginina (Sigma); Fosfato de potássio monobásico; Fosfato de potássio dibásico;   

Gelatina (Oxoid, Ltd., England); Dexametosona (Aché, Guarulhos, SP-Brasil); Meclizina 

(APSEN, Santo Amaro, SP-Brasil); Pentoxifilina (EMS, São Bernardo do Campo, SP-Brasil); 

Anticorpo Anti-COX-2, Anti-TNF-α e Anti-IL-1β (ABcam); KIT ABC IgG de cabra 

(VECTASTAIN); dietil pirocarbonato (DEPC); TRIzol®, oligonucleotídeos (DT), dNTPs 
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Mix 10mM, Superscript III reverse transcript 10000 U (Life/Technologies Invitrogen); 

Power SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems).  

As drogas e reagentes foram solubilizados em salina estéril (0,9%, NaCl) e água 

destilada ou ultra pura, respectivamente. 

 

5. MÉTODOS 

 

5.1. Extração dos polissacarídeos sulfatados totais (PSTs)  

 

A extração dos PSTs foi realizada como descrito previamente por Melo e 

colaboradores (2002). Inicialmente, a alga desidratada em temperatura ambiente (25 °C) e 

triturada (5 g) foi hidratada em 250 mL de tampão acetato de sódio 100 mM (pH 5,0) 

contendo EDTA e cisteína (5 mM). Em seguida, foram adicionados 17 mL de uma solução de 

papaína bruta (30 mg mL
-1

) para extração dos PSTs em banho-maria durante 6 horas a 60 ºC. 

Após esse período, o material foi filtrado em tela de náilon, centrifugado (2295 × g, 30 min; 

15 °C) e, ao sobrenadante, adicionados 48 mL de cloreto cetilpiridinio (CCP) a 10% para 

precipitação dos polissacarídeos presentes na mistura por 24 horas a 25 °C. Logo após a 

precipitação, o extrato foi novamente centrifugado, lavado (200 mL; CCP 0,05%), dissolvido 

em 174 mL de NaCl 2 M: etanol comercial (100:15; v:v) e novamente precipitado através da 

adição de 200 mL de etanol comercial (24 h; 4 ºC). Logo após a segunda precipitação, o 

material foi lavado duas vezes com 200 mL de etanol comercial a 80% e uma terceira com 

etanol comercial (200 mL), dialisado e liofilizado e denominado Polissacarídeos Sulfatados 

Totais (PSTs) (Figura 16). 
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Figura 16: Esquema ilustrativo da extração dos polissacarídeos sulfatados totais. 

 

 
 

 

 

5.2. Cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-celulose 

 

Inicialmente, os PSTs (50 mg) foram dissolvidos em tampão acetato de sódio 50 mM 

(pH 5,0) (2 mg/mL) e submetidos à cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-

celulose (26 cm x 2,0 cm) equilibrada e percolada com a mesma solução até a completa 

remoção dos polissacarídeos não retidos. A coluna foi eluída com um gradiente linear de 

NaCl 0 a 1,5 M preparado no mesmo tampão de equilíbrio, utilizando um coletor de frações 

(FRAC-920) com fluxo ajustado para 2,3 mL/min. Frações de 4,6 mL foram obtidas e 

monitoradas por meio da reação metacromática usando o azul de 1,9-dimetilmetileno (ADM) 

em espectrofotômetro (GE HEALTHCARE ULTROSPEC 1100) ajustado em 525 nm 

(FARNDALE; BUTTLE; BARRET, 1986).  
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As frações polissacarídicas obtidas foram dialisadas (membranas de celulose 43 × 27 

mm, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) exaustivamente contra água destilada mediante a 

realização de seis trocas diárias, durante quatro dias consecutivos, para eliminação do NaCl 

utilizado no fracionamento dos polissacarídeos sulfatados. Em seguida, as frações 

polissacarídicas foram liofilizadas (LIOTOP, modelo L101) para os ensaios posteriores. 

 

5.3. Eletroforese em gel de agarose 

 

Os PSTs e as frações polissacarídicas (25 g) foram analisados por eletroforese em gel 

de agarose a 0,5% em tampão 1,3 acetato diaminopropano 50 mM (pH 9,0). Os 

polissacarídeos sulfatados foram aplicados no gel e a corrida realizada em voltagem constante 

(110 V) durante 60 min. Após o procedimento, os PSTs e as frações polissacarídicas presentes 

no gel foram fixados com uma solução de N-cetil-N,N,N-brometo de trimetilamônio a 0,1%  

por 24 horas. Em seguida, o gel foi corado com azul de toluidina a 0,1% e, finalmente, 

descorado com uma solução contendo etanol absoluto, água destilada e ácido acético 

concentrado (4,95: 4,95: 0,1; v
-1

v
-1

v
-1

), como descrito por Dietrich e Dietrich (1976). 

 

5.4. Determinação do teor de sulfato  

 

O teor de sulfato total dos PSTs e das frações de G. cornea foi determinado após 

hidrólise ácida (HCl 12 M, 6 horas, 105 
o
C) por turbidimetria a 360 nm pelo método da 

gelatina-bário (DODGSON; PRICE, 1962). Foi empregado o sulfato de sódio para obtenção 

da curva-padrão. 

 

5.5. Espectroscopia de absorção por infravermelho  

 

As frações polissacarídicas foram caracterizadas por espectroscopia de infravermelho. 

O espectro de infravermelho por transformação de Fourier (FT-IR) foi registrado pelo 

aparelho Shimadzu IR spectrophotometer (modelo 8300) entre 4000 e 500 cm
−1

. As amostras 

foram analisadas em pastilhas de KBr. 
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5.6. Estudo da atividade anti-inflamatória de uma fração polissacaridíca sulfatada  

                              

5.6.1. Ensaio de edema de pata induzido por carragenana (Cg) 

 

O modelo de edema de pata induzido por Cg foi introduzido por Winter Risley e Nuss 

(1962) como representado na Figura 17. Desde então, este modelo, que exibe um alto grau de 

reprodutibilidade, tem sido amplamente utilizado para a triagem de compostos anti-

inflamatórios (PEREIRA et al., 2012; RODRIGUES et al., 2012; QUINDERÉ et al., 2013).  

A Cg do tipo lambda (λ), conhecida como carragenina, é um polissacarídeo sulfatado 

da família das carragenanas bastante usada para induzir resposta inflamatória aguda em 

animais. Em ratos, a resposta inflamatória induzida por λ Cg provoca intensa vasodilatação e 

extravasamento plasmático (SILVA et al., 2010), caracterizando uma resposta bifásica com 

formação de edema acentuado, resultante de uma rápida produção de mediadores 

inflamatórios, tais como serotonina, histamina e bradicinina, o que caracteriza a primeira fase, 

o qual é posteriormente sustentado pela liberação de prostaglandinas e óxido nítrico (segunda 

fase), produzidos por isoformas induzíveis de COX (COX-2) e óxido nítrico sintase induzida 

(NOSi), respectivamente (HAJARE et al., 2001; SEIBERT et al., 1994). Estes estímulos em 

série contribuem também para uma intensa migração celular para o sítio inflamatório (SILVA 

et al., 2010). Sendo assim, a λ Cg é normalmente utilizada como agente flogístico em modelos 

de inflamação e dor inflamatória (CAMPO et al., 2009). 

Portanto, para indução do edema, a Cg (700 g/pata; 100 µL) ou salina estéril (0,9%; 

100 µL) foi injetada (s.c.) na pata direita de ratos Wistar. Grupos de seis animais foram 

tratados via s.c. no dorso, 1 hora antes da injeção de Cg, com a fração F I de G.cornea nas 

doses de 3; 9 ou 27 mg kg
-1

 (0,1 mL/100 g de peso) ou salina estéril 0,9% no mesmo volume. 

Dexametasona (1 mg kg
-1

; via s.c. dorso), um glicocorticóide sintético com propriedades anti-

inflamatórias e imunosupressoras (Assreuy et al., 2008), foi administrada 1 hora antes da Cg, 

como controle positivo. Os volumes das patas foram medidos pelo pletismômetro antes da 

injeção de Cg (0 h) e 1, 2, 3, 4 horas após a administração do estímulo. 

O edema foi calculado como a diferença entre o volume de líquido deslocado pelas 

patas em um determinado tempo após o estímulo e antes do estímulo (tempo zero). Os 

volumes foram expressos em mm
3
 e comparados àqueles obtidos das patas dos animais 

injetados com o estímulo inflamatório ou com apenas 0,1 mL de salina (NaCl 0,15 M).  
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Ao término do ensaio, os animais foram eutanaziados com hidrato cloral (10%), e a 

porção inferior do tecido da pata foi extraída e congelada a –80 
o
C para posterior dosagem de 

MPO. 

 

Figura 17: Modelo do edema de pata. A representação indica a medida do volume da pata por meio de um 

pletismômetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1.1. Avaliação da atividade da MPO 

 

 MPO é uma enzima presente predominantemente nos grânulos azurófilos dos 

neutrófilos e tem sido utilizada como um marcador quantitativo da infiltração de neutrófilos 

nos processos inflamatórios (POSADAS et al., 2004). 

Para tanto, 50 mg de tecido da pata, depois de pesados, foram adicionados em tampão 

de potássio com 0,5% de brometo de hexadecitrimetilamônio (pH 6,0; 50 mg de tecido por 

mL) e posteriormente homogeneizados em um Politron. A seguir, o homogenato foi 

centrifugado a 4500 rpm por 12 min a 4 °C, e o sobrenadante foi colhido. A atividade da 

MPO por mg de tecido foi aferida através da técnica descrita por Bradley e colaboradores 

(1982), utilizando 0,0005% de peróxido de hidrogênio como substrato para a MPO. A 

unidade da atividade de MPO é definida como aquela capaz de converter 1 mmoL de 

peróxido de hidrogênio em água em 1 min a 22 °C. Durante o ensaio, à medida que o 

peróxido de hidrogênio é degradado ocorre à produção do ânion superóxido, responsável pela 

conversão de o-dianosidina em um composto de cor marrom. Os resultados foram expressos 

como atividade de MPO g
-1

 de tecido. 
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5.6.1.2 Análises histopatológicas do tecido subplantar de ratos submetidos ao edema 

induzido por Cg 

 

Após o edema de pata induzido por Cg, amostras do tecido subplantar foram retiradas 

das patas e fixadas em formol 10% tamponado por 24 h e, posteriormente, desidratadas e 

emblocados em parafina, sendo submetidos a cortes de 5 µm de espessura, corados com 

hematoxilina-eosina (HE) (HSU; RAINE, 1981) e montados em lâminas de vidro para a 

realização das análises histopatológicas do tecido das patas dos grupos de animais tratados 

com FI-Gc. As lâminas foram analisadas em microscópio de luz Leica acoplado ao 

computador com aumento de 100 x, atribuindo escores de 0 a 4 de acordo com a intensidade 

dos achados, a saber: 0 - ausência de infiltrado celular inflamatório e edema, 1 - infiltrado 

celular inflamatório e edema leve, 2 - infiltrado celular inflamatório e edema discreto, 3 - 

infiltrado celular inflamatório e edema moderado, 4 - infiltrado celular inflamatório e edema 

intenso, observados no tecido epitelial e no tecido conjuntivo (BANG et al, 2009). Para todas 

as amostras foi realizado estudo cego para atribuir os parâmetros histopatológicos às 

amostras. Para contagem diferencial dos tipos celulares presente nos tecidos foi utilizado 

aumento de 400 x. 

 

5.6.1.3 Análise da expressão gênica dos mediadores inflamatórios (COX-2, TNF-α e IL-1β) 

no tecido subplantar de ratos submetidos ao edema induzido por Cg  

 

5.6.1.3.1 Coleta do tecido subplantar  

 

Para realização da expressão gênica, foram coletados amostras dos tecidos subplatares 

dos animais submetidos ao edema induzido por Cg, utilizando material cirúrgico livre de 

RNAases (aquecido por 200° C/4 h). As amostras foram limpas com PBS estéril tratado com 

dietilpirocarbonato (DEPC), um inibidor de RNAase. Posteriormente, as amostras foram 

armazenadas em microtubos de 1,5 mL estéreis (livres de RNAases) e mantidas em nitrogênio 

líquido (-196 ºC). 

 

5.6.1.3.2. Extração do RNA total 

 

 O RNA total foi extraído utilizando TRIzol® (1,0 mL de TRIzol®/ 0,1 g de tecido) 

seguindo as orientações do fabricante baseado no método de isolamento de RNA num único 
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passo desenvolvido por Chomczynski e Sacchi (1987). Posteriormente o RNA total foi 

purificado pelo método guanidino-isotiocianato-fenol-clorofórmio e, após posterior 

precipitação com uso de iso-propanol (isopropanol ou 2-propanol) e etanol 75 % (diluído com 

água ultra pura tratada com DEPC), o RNA total foi mantido (– 80 °C) em água ultra pura 

tratada com DEPC.  

   

5.6.1.3.3 Quantificação por espectrofotometria e eletroforese 

 

 Para testar a eficácia da extração e pureza do RNA total foi determinada a 

concentração de RNA total nas amostras por diluição do RNA (fator de diluição conhecido) e 

leitura em cubetas de quartzo em espectrofotômetro no comprimento de onda de 260 nm 

(A260) e 260/280 nm (A260/A280).  A qualidade do RNA total foi verificada por eletroforese em 

gel de agarose 1 % corado com brometo de etídio (10 mg/mL) em equipamento de luz 

ultravioleta. 

 

5.6.1.3.4. Síntese de cDNA 

 

Para a síntese de cDNA (DNA complementar) foi utilizado por reação 1 µg de RNA 

total, 0,3 µg do primer oligo (dT) (Invitrogen), 1 µL de dNTPs Mix 10 mM e água estéril, 

que, após misturadas, foram aquecidas a 65 ºC por 5 min e depois resfriados em gelo. 

Posteriormente, foi adicionado 1 µL da Superscript III reverse transcript 10000 U 

(Invitrogen) (200U), 2 µL de DTT 0,1 M, 4 µL de Fist-Strind Buffer 5X, e o mix foi incubado 

no termociclador a 50 ºC por 50 min, sendo depois aquecido a 70 ºC por 15 min e 

posteriormente armazenado a -20 ºC. 

 

5.6.1.3.5. Construção dos primers 

 

 Os primers foram desenhados com base em dados obtidos do Gene Bank (NCBI) e 

submetidos à análise através do programa PrimerBlast (ROSEN; SKALETSKY, 2000), com 

especificidade somente para RNAm de Rattus novergicus. Os primers foram produzidos pela 

Invitrogen (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Informação dos genes relatados e das sequências de primers. 

 

 

Nome 

 

Símbolo  

 

Sequência 

 

Número de 

acesso  

 

Tamanho da 

amplicon (pb) 

 

Gliceraldeído-3-

fosfodesidrogenase  

 

 

  GAPDH 

 

 

F 5’- GGGGGCTCTCTGCTCCTCCC -3’ 
R 5’- CGGCCAAATCCGTTCACACCG -3’ 

 

 

NM_017008.3 

 

 

108 

 

Ciclo-oxigenase-2 

 

COX-2 

 

F 5’- TCCAGTATCAGAACCGCATTGCCT -3’ 
R 5’- AGCAAGTCCGTGTTCAAGGAGGAT -3’ 

 

 

NM_017232.3 

 

149 

 

Interleucina-1 beta 

 

IL1-β 

 
F 5’- CCCTGCAGCTGGAGAGTGTGG -3’ 

R 5’- TGTGCTCTGCTTGAGAGGTGCT -3’ 

 

               

NM_031512.2 

 

 153 

 

Fator de necrose 

tumoral-α  

 

TNF-α 

 

F 5’- AGAACAGCAACTCCAGAACACCCT -3’ 

R 5’- ATCTCGGATCATGCTTTCCGTGCT -3’ 
 

 

NM_012675.3 

 

148 

Fonte: NCBI - National Center for Biotechnology Information 

 

 

5.6.1.3.6. PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR) 

 

 As análises quantitativas da expressão dos genes foram realizadas através de PCR em 

Tempo Real (qRT-PCR). Para tanto, 1 µg do cDNA de cada amostra foi utilizado na reação 

de qRT-PCR. Além dos ácidos nucléicos, a reação foi composta de iniciadores específicos 

(300 nm cada) e 10 µl de 2X Power SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems), com 

volume final de 20 µl. A reação de amplificação foi realizada no termociclador 

Mastercycler® ep realplex
4
 (Eppendorf) consistindo de desnaturação inicial de 95 °C/10 min 

seguido de 40 ciclos térmicos de 95 ºC por 15 s, 55 ºC por 15 s e 60 ºC por 20 s. Para análise 

de prováveis contaminantes foi realizada melting curve constando de temperatura inicial de 55 

°C/15 s, gradiente de 20 min e temperatura final de 95 °C/15 s. 

Para as análises da expressão dos genes foram monitorados os níveis de expressão de 

gene não afetado pela condição analisada (controle endógeno) visando normalizar as amostras 

quanto a possíveis diferenças de quantidade de cDNA adicionadas em cada reação, e como 

controle negativo o mix sem o cDNA. Nesse sistema, a amplificação da sequência alvo foi 

detectada em tempo real pela emissão de fluoróforos que ocorre quando há formação de dupla 

fita na região codificada pelo par de primers. A quantificação da amplificação foi feita pela 

fluorescência captada pela unidade óptica do aparelho. Pelas características do sistema qRT-

PCR é possível determinar todo o perfil de amplificação, o que representa vantagens 

metodológicas (SCHMITTGEN et al., 2000). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 O monitoramento em tempo real da PCR foi realizado em um termociclador RealPlex 

4S (Eppendorf®) através da detecção dos níveis de  fluorescência do SYBR Green. As 

análises dos dados de fluorescência obtidos foram realizadas pelo Realplex Software. Todas as 

reações, tanto dos genes alvo quanto do controle endógeno, foram realizadas em triplicatas. 

Os Cycle threshold – Ct utilizados para as análises foram a média aritmética entre as 

triplicatas dos genes alvo e controles endógenos. A obtenção da expressão relativa foi 

realizada pelo método descrito anteriormente (LIVAK, SCHMITTGEN, 2001). Os resultados 

foram normalizados utilizando os Cycle treshold – Ct. Para a normalização, foi utilizada a 

equação ΔCt = Ct (gene alvo) – Ct (controle endógeno). A calibração foi determinada pela 

fórmula: ΔΔCt = ΔCt (amostra) – ΔCt (calibrador). Valores arbitrários (média ± erro padrão 

da média) foram obtidos após normalização pela fórmula E (eficiência do primer) 
– [

 
ΔCt (grupo 

experimental) – ΔCt (grupo controle) ]
  (LIVAK, SCMITTGEN, 2001; PFAFFL, 2001; ESTEVES et al., 

2013).  Utilizou-se o grupo Salina como calibrador, sendo considerado valores a 1 ± erro 

padrão da média. A expressão do gene constitutivo gliceraldeído 3-fosfodesidrogenase 

(GAPDH) foi utilizado como controle endógeno para a normalização dos referidos dados. 

Para efeito de comparação entre os grupos, foram utilizados dados arbitrários obtidos a partir 

da expressão relativa de cada grupo experimental. Os valores arbitrários da expressão relativa 

obtidos para cada gene de cada tratamento foram comparados usando o teste de (One-way 

ANOVA: Bonferroni), considerando diferenças significativas quando P<0,05. A 

especificidade das reações foi confirmada pela melting curve. 

 

5.6.1.4. Análise da expressão proteica de mediadores inflamatórios do tecido subplantar 

de ratos submetidos ao edema de pata induzido por Cg  

 

Para a realização do ensaio de imuno-histoquímica, amostras dos tecidos subplantares 

dos animais submetidos ao edema induzido por Cg, foram retiradas e fixadas em formol 10% 

tamponado por 24 h e, posteriormente, desidratadas e emblocadas em parafina, sendo 

submetidas a cortes de 5 µm de espessura e montadas em lâminas de vidro previamente 

preparadas com adesivo à base de organosilano (Sigma Chemical Co®, St Luis, MO, EUA).  

Os cortes foram submetidos aos anticorpos primários TNFα, IL-1β e COX-2 

utilizando método de estreptavidina-biotina-peroxidase (HSU; RAINE, 1981). 

Resumidamente, a técnica consistiu nos seguintes passos: os cortes histológicos foram 

desparafinizados, reidratados em xilol (dois banhos durante 10 min cada), imersos em três 
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passagens de álcool absoluto, lavados em água corrente e, posteriormente, foram submetidos a 

uma passagem em água destilada. 

A recuperação antigênica foi realizada com citrato em pH 6,0 durante 30 minutos à 

temperatura de 99 ºC. Após retornar à temperatura ambiente, foi realizado bloqueio da 

peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio a 3% durante 10 minutos. Os cortes foram 

incubados com anticorpo primário de coelho anti-COX-2, anti-TNF-α ou anti-IL-1β, por 60 

min à temperatura ambiente, na diluição de 1:50 em PBS com albumina sérica bovina (PBS-

BSA), e, posteriormente, lavados com solução de PBS. 

Os cortes foram então incubados com o anticorpo secundário LSAB Kit (DAKO, 

Carpinteria, CA, EUA) por 10 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, foi feita 

incubação em solução cromógena preparada com 3,3 diaminobenzidina (DAB), durante 10 

minutos em câmara escura. Controles negativos foram processados simultaneamente como 

descritos acima, porém o primeiro anticorpo foi substituído por PBS-BSA 5 %. Os cortes 

foram então lavados em água corrente e, em seguida, com água destilada. A contra-coloração 

foi realizada com hematoxilina, seguida de desidratação em uma série de concentrações de 

álcool, diafinizadas em xilol e, por fim, a lamínula foi colocada. Como controle positivo foi 

utilizado corte de tecido que foi submetido ao edema por Cg. 

As lâminas foram avaliadas em microscópio KIKON Eclipse E200, e fotografadas em 

microscópio LEICA acoplado a computador com aumento de 400 x. Os parâmetros de 

positividade da marcação imuno-histoquímica do antígeno em todos os cortes consistiram nas 

células que exibiram coloração acastanhada no seu citoplasma, independente da intensidade 

de imunomarcação. 

 

5.6.2. Edema de pata induzido por Dextrana 

 

O modelo de edema de pata induzido por dextrana permite a avaliação da atividade 

anti-inflamatória de novos compostos. A dextrana é um agente pró-inflamatório que promove 

a liberação de aminas vasoativas, como histamina, bradicinina e serotonina causando um 

edema osmótico caracterizado por aumento da permeabilidade vascular com baixos níveis de 

proteínas e neutrófilos (LO; ALMEIDA; BEAVEN, 1982; MAITY et al., 1998). 

Para tanto, Dextrana (500 μg/pata, 100 μL) ou salina estéril (0,9%; 100 µL) foi 

injetada na pata traseira direita de ratos Wistar. Grupos de seis animais receberam 1 hora 

antes da dextrana: solução salina estéril (NaCl 0,15 M; s.c.) e FI de G. cornea, nas doses de 3, 
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9 ou 27 mg kg
-1

; (s.c.; dorso). Um grupo adicional recebeu apenas solução salina estéril (NaCl 

0,15M; s.c. dorso) sem Dextrana (Normal). 

O volume da pata foi medido pelo pletismômetro antes da injeção de Dextrana (0h) e 

0,5; 1; 2; 3; e 4 horas após a administração do estímulo. O edema foi calculado como a 

diferença entre o volume de líquido deslocado pelas patas em um determinado tempo após o 

estímulo e antes do estímulo (tempo zero).  

 

5.6.2.1 Avaliação da alteração de permeabilidade vascular induzida por dextrana 

 

Para avaliação da alteração da permeabilidade vascular, realizou-se o edema de pata 

induzido por dextrana, em que os animais receberam azul de Evans (25 mg kg
-1

) por via 

sistêmica (seio venoso peniano) 1 hora antes da eutanásia, a qual foi realizada na hora em que 

se observou máximo efeito da dextrana (pico). Em seguida, as patas foram seccionadas abaixo 

do maléolo, pesadas e incubadas em formamida (5 mL) a 37ºC por 72 horas. A quantificação 

do azul de Evans extraído dos tecidos foi realizada por espectrofotometria (A600 nm). Os 

dados obtidos em absorbância foram convertidos em g de azul de Evans/g de pata, através de 

regressão linear baseado em uma curva padrão de azul de Evans (WILHELM, 1962). 

 

5.6.3 Edema de pata induzido por diferentes mediadores inflamatórios (histamina, 

bradicinina, serotonina, composto 48/80 ou L-arginina) 

 

Inicialmente, grupos de animais foram pré-tratados com a fração FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c; 

dorso) 1 hora antes da injeção dos mediadores inflamatórios: histamina (100 μg/pata, 100 μL; 

s.c.; i.pl.), serotonina (20 μg/pata, 100 μL; s.c; i.pl.), bradicinina (30 μg/pata, 100 μL; s.c; 

i.pl.), composto 48/80 (10 μg/pata, 100 μL; s.c; i.pl.) ou L-arginina (15 μg/pata, 100 μL; s.c; 

i.pl.) na pata traseira direita do animal (MALING et al., 1974). L- NAME (25 mg/kg i.v.) foi 

usado como droga padrão no edema L-arginina. 

Os volumes das patas foram medidos pelo pletismômetro antes da injeção dos 

estímulos inflamatórios (0h) e após a administração dos estímulos nos tempos de 0,5; 1; 2; 3 e 

4h. Os resultados foram expressos como a variação no volume da pata (mL), calculado como 

a diferença para o volume basal (0 h). 
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5.6.4.  Avaliação do efeito anti-inflamatório da FI-Gc em mastócitos depletados pelo 

composto 48/80 

 

É descrito na literatura que o composto 48/80 é responsável pela degranulação de 

mastócitos com consequente liberação de histamina e serotonina contido em seus grânulos 

(BRITO et al., 2007). O composto 48/80 foi administrado durante quatro dias (0,6 mg kg
-1 

nos 

três primeiros dias e 1,2 mg/kg no 4º dia) por via intraperitoneal (i.p.) para induzir depleção 

de mastócitos (FEITOSA et al., 2002). No 5º dia, o edema foi induzido por Cg (700 μg/pata, 

100 μL; s.c; i.pl.) nos animais tratados ou não-tratados com composto 48/80. A fração da FI-

Gc (9 mg kg
-1

; s.c; dorso) foi administrada 1 hora antes da injeção de Cg. Os volumes das 

patas foram medidos pelo pletismômetro antes da injeção dos estímulos inflamatórios (0 h) e 

após a administração dos estímulos nos tempos de 1; 2; 3 e 4 h. Os resultados foram expressos 

como a variação no volume da pata (mL), calculado como a diferença para o volume basal (0 

h). 

 

 
5.6.5.  Análise do envolvimento da via heme-oxigenase-1 (HO-1) na atividade anti-

inflamatória da FI-Gc 

 

A fim de investigar o envolvimento da via da HO-1 no efeito anti-inflamatório da FI-

Gc (9 mg kg
-1

).Grupos de animais foram pré-tratados com zinco protoporfirina (ZnPP) IX (3 

mg/kg; s.c.; dorso), inibidor da enzima HO-1, passada 1 h, foram, então, tratados com FI-Gc 

(9 mg kg
-1

; s.c; dorso). Após mais 1h, Cg (700 µg/pata; 100 µL; i.pl.) foi injetada na pata 

direita posterior. Um grupo adicional recebeu salina estéril (0,9%; 100 µL; i.pl.) (FREITAS et 

al, 2006). 

O volume da pata de cada animal foi medido através do pletismômetro (Panlab, 

Espanha) antes da injeção do estímulo inflamatório (tempo zero) e nos intervalos de 1, 2, 3, 4 

h após a administração do agente inflamatório. O edema foi calculado pela variação do 

volume deslocado pela pata, calculando-se a diferença a partir do volume basal, tempo zero 

(LANDUCCI et al., 1995).  

Subsequentemente, os animais foram anestesiados, e o plasma sanguíneo foi coletado 

para a determinação da quantidade de bilirrubina. 
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5.6.5.1 Dosagem de bilirrubina no plasma sanguíneo de ratos  

 

Bilirrubina foi mensurada no exsudado peritoneal usando um kit comercial (Labtest, 

Lagoa Santa, MG, Brazil) seguindo as orientações do fabricante. Amostras foram lidas em 

540 nm, e os resultados foram expressos em mg/bilirrubina por ml do plasma (FREITAS et al, 

2006). 

 

5.7. Estudo do efeito pró-inflamatório da FI-Gc  

 

5.7.1 Ensaio de edema de pata induzido por FI-Gc via local 

 

Para avaliar o seu possível efeito pró-inflamatório, FI-Gc (3, 9 ou 27 mg kg
-1

) ou 

salina estéril (0,9%; 100 µL) foi injetada por via subcutânea (i.pl) na pata posterior direita de 

ratos Wistar (100 µL /pata; n= 6). 

Os volumes da pata de cada animal foram medidos através do pletismômetro (Panlab, 

Espanha) antes da injeção da FI-Gc (tempo zero) e nos intervalos de 30 min, 1, 2, 3, 4 após a 

administração da FI-Gc. O edema foi calculado pela variação do volume deslocado pela pata, 

calculando-se a diferença a partir do volume basal, tempo zero (LANDUCCI et al., 1995). Ao 

término do ensaio, os animais foram eutanasiados com hidrato cloral (10%) e a porção 

inferior do tecido da pata foi extraída e, congelada a –80 
o
C para a posterior dosagem de 

MPO. 

 

5.7.2  Participação de mediadores inflamatórios no modelo de edema de pata induzido 

por FI-Gc via local 

 

A modulação farmacológica foi realizada para investigar quais mediadores 

inflamatórios estão envolvidos no possível efeito pró-inflamatório da FI-Gc, quando esta é 

aplicada diretamente na pata, segundo metodologia descrita por De Araújo e colaboradores 

(2011). Para isso, FI-Gc (27 mg kg
-1

; 100 µL/pata) foi injetada na pata direita traseira dos 

ratos (n=6) 1 hora após o tratamento com os seguintes fármacos: indometacina (5 mg kg
-1

; 

s.c.; 1 h), um potente inibidor não seletivo da enzima ciclo-oxigenase; dexametasona (1mg kg
-

1
; s.c.; 1 h), um anti-inflamatório e imunossupressor; pentoxifilina (90 mg kg

-1
; s.c.; 1 h), um 
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inibidor de IL-1 e TNF-α (CUNHA et al., 2000) ou meclizina (40 mg kg
-1

; s.c.; 1 h), um 

inibidor do receptor H 1 da histamina (FIGUEIREDO et al., 2009). 

O grupo controle recebeu salina estéril 0,9% (s.c.) no mesmo volume da FI-Gc (27 mg 

kg
-1

; 100µL/pata). Os volumes das patas de cada animal foram medidos através de 

hidropletismômetro (Panlab, Espanha) antes da injeção do estímulo inflamatório (tempo zero) 

e nos intervalos de 30 min, 1, 2, 3, 4 h após a administração da FI-Gc. O edema foi calculado 

pela variação do volume deslocado pela pata, calculando-se a diferença a partir do volume 

bazal, tempo zero (LANDUCCI et al., 1995). Ao término do ensaio, os animais foram 

eutanasiados com hidrato cloral (10%). 

 

5.7.3 Avaliação do potencial anti-inflamatório da FI-Gc sistêmica em modelo de edema 

de pata induzido por FI-Gc local (i.pl.) 

 

A FI-Gc (27 mg kg
-1

; 100 µL /pata) foi administrada por via intraplantar e como pré-

tratamento os animais receberam a FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c; dorso) 1 hora antes da aplicação do 

estímulo. Os volumes da pata direita traseira de cada animal foram medidos através de 

plestimômetro antes da injeção do estímulo inflamatório (tempo zero) e nos intervalos de 30 

min, 1, 2, 3, 4 horas após a injeção do agente inflamatório. O edema foi calculado como a 

diferença entre o volume de líquido deslocado pela pata no tempo zero e em um determinado 

tempo após o estímulo. 

 

5.8. Análises Estatísticas 

 

Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. (Erro Padrão da Média). Para a 

verificação das diferenças estatísticas entre os grupos, foi realizada Análise de Variância 

(One-way ou Two-way ANOVA) e seguida pelo teste de Bonferroni. Para as análises 

histopatológicas, os dados foram expressos em medianas e foi utilizado o teste de Kruskal-

Wallis e Dunn´s para diferenciação estatística. Foram considerados significantes os resultados 

com P<0,05. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em estudos prévios, a alga marinha vermelha Gracilaria cornea seca (desidratada em 

temperatura ambiente) foi submetida à metodologia de extração enzimática com papaína para 

obtenção dos polissacarídeos sulfatados totais (PSTs). Após os procedimentos de diálise 

contra água e liofilização, os PSTs foram obtidos e apresentaram um rendimento de 16,75 ± 

0,98%, conforme descrito por Coura e colaboradores (2012).  

No presente estudo, os PSTs foram submetidos ao fracionamento por cromatografia de 

troca iônica em matriz de DEAE-celulose, conforme descrito a seguir. 

 

6.1 Cromatografia de troca iônica (DEAE-celulose) 

 

O procedimento de cromatografia em matriz de DEAE-celulose mostrou-se eficiente 

no fracionamento dos PSTs de G. cornea, resultando em duas frações polissacarídicas 

denominadas FI e FII, eluídas por “stepwise” nas concentrações 0,50 e 0,75 M de NaCl, 

respectivamente (Figura 18). O maior rendimento de polissacarídeo sulfatado foi obtido para a 

fração FI (54,66%) em relação à fração FII (4,66%), a qual também apresentou uma maior 

propriedade metacromática comparada com FII. 

O perfil cromatográfico obtido neste estudo mostrou-se semelhante ao observado por 

Vanderlei e colaboradores (2011) para a alga marinha vermelha Gracilaria birdiae. Além 

disso, o rendimento obtido para a fração FI neste estudo mostrou-se superior ao encontrado 

para mesma fração de G. birdiae (23,60%).  
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 Figura 18. Fracionamento por cromatografia de troca iônica em matriz de 

DEAE-celulose dos PSTs de G. cornea. A coluna foi equilibrada com tampão acetato 

de sódio 0,05 M, pH 5. As frações não adsorvidas no gel foram eluídas com o tampão 

de equilíbrio e as adsorvidas eluídas com adição de NaCl 0,5 e 0,75 M. () 

metacromasia; () concentração de NaCl (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Eletroforese em gel de agarose 

  

O procedimento de eletroforese em gel de agarose mostrou somente uma banda 

polissacarídica para os PSTs e para a fração FI. Com relação à presença da FII no gel, a 

mesma não foi revelada provavelmente em virtude de uma baixa ocorrência de grupos 

sulfatados na estrutura química dos polissacarídeos presente nesta fração (RODRIGUES et 

al., 2011; VANDERLEI et al., 2011; QUINDERÉ et al., 2013; RIBEIRO et al., 2014).  Além 

disso, foi demonstrado que os PSTs e a fração FI apresentaram mobilidade eletroforética 

semelhantes, porém polidispersas (Figura 19). 

0,5M 0,75M 
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PSTs F I  F II Origem

+

Vanderlei e colaboradores (2011) também observaram a existência de uma única 

banda polidispersa para as frações polissacarídicas obtidas da alga marinha vermelha 

Gracilaria birdiae. 

 

 Figura 19. Eletroforese em gel de agarose 0,5% dos PSTs e suas frações FI 

(0,5 M) e FII (0,75 M) reveladas com azul de toluidina a 0,1%. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

6.3 Determinação do teor de sulfato livre 

 

 As frações polissacarídicas (FI e FII) obtidas do fracionamento dos PSTs de G. cornea 

apresentaram teores de sulfato livre em 16 e 11%, respectivamente. Estes resultados foram 

semelhantes aos encontrados para as duas frações polissacarídicas eluídas por cromatografia 

de troca iônica em coluna de DEAE-celulose da alga marinha vermelha Gracilaria birdiae. 

As referidas frações apresentaram teores de sulfato livre correspondentes a 14,81 e 13,22%, 

respectivamente (VANDERLEI et al, 2011).  

 

6.4. Espectros de absorção na região do infravermelho (IV) 

 

O emprego da técnica espectroscópica de infravermelho por transformação de Fourier 

é uma ferramenta importante para auxiliar na caracterização estrutural de polissacarídeos 

sulfatos de algas marinhas. Os PSTs da alga G. cornea foram anteriormente caracterizados 

estruturalmente por técnicas espectrofotométricas de absorção no infravermelho e de 
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ressonância magnética nuclear uni e bidimensional por Melo e colaboradores (2002), que 

consideraram os referidos polissacarídeos como galactanas do tipo agarana.  

No presente trabalho, os PSTs e suas frações polissicarídicas (FI e FII) também foram 

caracterizados, parcialmente, pela técnica do infravermelho, no intuito de verificar a 

ocorrência de alguma modificação estrutural.  

Os resultados obtidos para os PSTs e as frações revelaram bandas típicas em 1245-

1253 cm
-1

, que indicam a ocorrência de grupos éster sulfato (S=O) (Figura 20A) na estrutura 

química dos polímeros nativos (SILVA et al., 2010). Ainda, para as frações polissacarídicas 

(F I e F II), verificou-se uma correlação entre as diferenças observadas na intensidade de sinal 

do grupo éster sulfato (Figura 20B) com a densidade de cargas após a caracterização físico-

química preliminar por eletroforese (DE ARAÚJO et al., 2011).  

 

 

Figura 20: Espectros do IV na região entre 4000 a 500 cm
-1 

dos PSTs
 
e

 
das frações polissacarídicas F I e FII 

obtidas por cromatografia de troca iônica (DEAE-celulose) da alga marinha vermelha G. cornea (A). Espectros 

estendidos entre 1400 a 600 cm
-1

 mostrando agarocolóides e a ocorrência de galactose-2-sulfato e de sulfato no 

C-2 da 3,6-anidrogalactose (B). 
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As regiões de sinais em torno de 1365, 1253, 1157, 1074, 922, 932, 891 e 770 cm
-1

, 

nos espectros do IV, foram associadas à ocorrência de agarocolóides (Figura 20B), comuns 

para algas do gênero Gracilaria (MACIEL et al., 2008; AMORIM et al., 2012).  

Em adição, observaram-se bandas em 815-820 cm
-1

, que indicam substituição de 

sulfato no C-6 da galactose (GHOSH et al., 2004). Esses dados, em conjunto, confirmaram o 

tipo de polissacarídeo sulfatado (ágar) obtido para a alga marinha vermelha G. cornea, de 

acordo com Melo e colaboradores (2002). 

Adicionalmente, identificou-se o assinalamento de bandas de absorções para 

substituição de sulfato em C-2 da galactose (830 cm
-1

) e em C-2 de 3,6-anidrogalactose (804 

cm
-1

) nos espectros estendidos obtidos a partir das frações polissacarídicas (Figura 20B), 

revelando, portanto, dados anteriormente não encontrados a partir dos PSTs extraídos de G. 

cornea por Melo e colaboradores, 2002.  

 Como a fração FI apresentou maior rendimento e sulfatação, a referida fração foi 

escolhida para ser avaliada em modelo de edema de pata em ratos, para analisar seu 

mecanismo de ação anti-inflamatório, bem como um possível efeito próinflamatório. Nas 

descrições posteriores, a referida fração será nomeada de FI-Gc. 

 

6.5 Efeito anti-inflamatório  

 

6.5.1 Fração FI-Gc reduz as fases inicial e tardia do edema de pata induzido por Cg em 

ratos 

 

Como observado na Figura 21, a dose de 3 mg kg
-1

, foi capaz de reduzir de maneira 

significativa o edema de pata induzido por Cg na terceira e quarta horas, quando comparado 

ao edema observado para o grupo de animais que receberam apenas injeção de Cg. Enquanto 

que as doses de 9 e 27 mg kg
-1

, reduziram (p < 0,01) o edema induzido por Cg em todos os 

intervalos de tempos analisados. Similarmente, a dexametasona também reduziu (p < 0,01) a 

resposta edematogênica evocada pela Cg na 1ª; 2ª; 3ª e 4ª hora. 
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Figura 21: Efeito da fração FI-Gc no modelo de edema de pata induzido por Cg. Antes de receber a injeção 

de Cg (700 μg 100 µL pata
-1

; s.c.), animais receberam a fração FI-Gc (3, 9 ou 27 mg kg
-1

; s.c.) ou dexametasona 

(1 mg kg
-1

; s.c.). Outro grupo recebeu apenas salina estéril sem Cg. Os dados foram expressos como média ± 

e.p.m. de 6 animais por cada grupo. *p<0,05 indica diferença significante para o grupo Cg (Two-way ANOVA; 

Bonferroni). 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mostrado na Figura 22, os animais que receberam apenas injeção de Cg 

apresentaram intenso edema com o pico na terceira hora, momento de maior infiltrado celular, 

estando de acordo com a literatura (HAJARE et al., 2001). Neste mesmo intervalo de tempo, 

os grupos de animais que receberam a fração FI-Gc (3; 9 ou 27 mg kg 
-1

; s.c.), administrada 1 

h antes da injeção de Cg, apresentaram redução do edema em 56,0 (0,29 ± 0,04 mL),  63,6 

(0,24 ± 0,07 mL) e  69,7% (0,20 ± 0,01 mL), respectivamente, quando comparados ao grupo 

Cg (0,66 ± 0,05 mL), além de não diferir entre as respectivas doses utilizadas.  Como 

esperado, este efeito também foi observado no grupo de animais tratados com dexametasona 

(0,04 ± 0,02 mL; 93,9%), um clássico anti-inflamatório esteroidal que exerce ação reduzindo 

a ativação de fatores de transcrição (como a proteína ativadora-1 e o fator nuclear NF-κB) 

relacionados com a ativação de genes de citocinas primárias, como TNF-α e IL-1β, 

estimuladoras potentes de muitas ações envolvidas na migração celular (ASSEURY et al, 

2008). 
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Figura 22: Efeito da FI-Gc na terceira hora após a administração do estímulo Cg. As barras representam a 

média ± E.P.M. (n=6) do volume do edema. * p < 0,05 indica diferença estatística significante quando 

comparado ao grupo controle Cg (ANOVA; Bonferroni). Porcentagens indicam a redução percentual, em relação 

ao grupo Cg. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos prévios têm mostrado efeitos anti-inflamatórios de frações polissacarídicas 

obtidas de algumas espécies de algas marinhas sobre o edema de pata induzido pela Cg em 

ratos. Por exemplo, Vanderlei e colaboradores (2011) observaram que uma fração 

polissacarídica sulfatada da alga marinha vermelha Gracilaria  birdiae, administrada via s.c. 

na dose de 10 mg kg
-1

, reduziu significativamente a formação do edema induzido por Cg, 

especialmente na terceira hora, apresentando um percentual de redução em 44%. Enquanto 

que as doses de 5 e 20 mg kg
-1

 não foram capazes de inibir o edema quando comparado com o 

grupo Cg. 

Na investigação do efeito anti-inflamatório de uma fração polissacarídica sulfatada da 

alga marinha verde Caulerpa cupressoides, Rodrigues e colaboradores (2012) verificaram que 

a referida fração, nas doses de 3, 9 ou 27 mg kg
-1

 administrada por via s.c. 1 h antes da 

injeção da Cg, mostrou-se capaz de reduzir de maneira significativa a formação do edema em 

todos os intervalos de tempo, especialmente na terceira hora.   

Segundo Chaves e colaboradores (2013), uma fração polissacarídica da alga marinha 

vermelha Gracilaria caudata, administrada nas doses 2,5; 5 ou 10 mg kg
-1

, reduziu de 
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maneira significativa a formação do edema de pata induzido por Cg, principalmente na 

terceira hora, apresentando um percentual de redução em 78,8 (0,02 ± 0,05 mL), 44,2 (0,05 ± 

0,09 mL) e 71,15% (0,03 ± 0,06 mL), respectivamente, quando comparadas com o grupo Cg 

(0,104 ± 0,09 mL). 

De Sousa e colaboradores (2013) verificaram que uma fração polissacarídica (0,01 e 1 

mg kg
-1

) da alga marinha vermelha Gelidium crinale quando administrada por via i.v., reduziu 

o edema de pata induzido por Cg na primeira e segunda horas, quando comparada com o 

grupo Cg. 

Recentemente, Batista e colaboradores (2014) observaram que uma fração 

polissacarídica obtida da alga marinha vermelha Agardhiella ramosíssima, nas doses de 1, 10 

e 30 mg kg
-1

, administrada i.p. foi capaz de reduzir o edema de pata induzido por Cg em todos 

os intervalos de tempo. Sendo que o efeito inibitório máximo ocorreu com a dose de 30 mg 

kg
-1

, apresentando percentuais de redução em 73,3; 83,7; 72,2 e 86,1% nos tempos de 1, 2, 3 e 

4 h, respectivamente. 

Ribeiro e colaboradores (2014) também relataram que uma fração polissacarídica 

obtida da alga marinha verde Caulerpa racemosa, nas doses 0,01; 0,1 e 1,0 mg kg
-1

; i.v. 

reduziram significativamente o edema de pata induzido por Cg em 60, 73 e 79%, 

respectivamente e não diferiram significativamente entre si. 

 Contrariamente aos efeitos anti-inflamatórios observados no presente estudo, De 

Araújo e colaboradores (2011) relataram que o pré-tratamento em ratos com uma fração 

polissacarídica obtida da alga marinha vermelha Solieria filiformis, administrada s.c na dose 9 

mg kg
-1

, intensificou o edema de forma significativa, apresentando assim efeito pró-

inflamatório, ocasionando uma elevada infiltração de neutrófilos na pata, que foi confirmada 

pela atividade da mieloperoxidase (MPO).  

Para confirmar o efeito anti-inflamatório apresentado pela fração FI-Gc (3, 9 ou 27 mg 

kg
-1

) no modelo de edema de pata induzido por Cg, nossos estudos estenderam-se em avaliar 

a infiltração de neutrófilos para o tecido da pata, através do ensaio da atividade da MPO, 

conforme demonstrado a seguir. 

 

6.5.1.1. FI-Gc reduz a atividade da Mieloperoxidase (MPO) 

 

Nossos resultados mostraram que as doses de 3, 9 e 27 mg kg
-1

 foram capazes de 

reduzir a atividade da MPO (p<0,05), em 48,3; 44,7 e 47%, respectivamente, diminuindo 

assim a infiltração de neutrófilos quando comparadas com o grupo Cg (Figura 23).  
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Como esperado, o grupo controle positivo dexametasona (1 mg kg
-1

, s.c.) também 

reduziu significativamente a atividade da MPO, apresentando um percentual de redução de 

86%.  

 

 

 

Figura 23. Atividade da MPO no sobrenadante do homogenato das secções das patas de ratos submetidos 

ao edema de pata induzido por Cg. Cg (700 g/pata; 100 µL) ou salina estéril (0,9%; 100 µL) foi injetada 

(s.c.) na pata direita de ratos. Uma hora antes do estímulo, os animais foram pré-tratados com salina estéril 0,9% 

(s.c.), dexametasona (1 mg kg
-1

; s.c.; 1 h) ou FI-Gc (3; 9 ou 27 mg kg
-1

; s.c.). A atividade da enzima foi expressa 

em unidade de MPO U/mg dos tecidos. Os dados estão expressos como média ± s.e.m. de seis ratos para cada 

grupo.* P <0,05 indica diferença significativa entre o grupo Cg (One Way ANOVA; Bonferroni). Porcentagens 

indicam a redução percentual, em relação ao grupo Cg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.5.2 Efeito da FI-Gc nas alterações histopatológicas do tecido subplantar de ratos 

submetidos ao edema de pata induzido por Cg 

 

 

A fim de avaliar histopatologicamente, tanto a redução do edema como o infiltrado 

celular no tecido subplantar dos ratos submetidos ao edema de pata induzido por Cg, amostras 

dos tecidos de cada grupo experimental foram retiradas, fixadas e examinadas por 

microscopia óptica em lâminas coradas pelo método da hematoxilina-eosina (HE). O grau da 

inflamação foi avaliado por escores (0-4) da inflamação, considerando os parâmetros de 

infiltrado celular e edema, conforme indicados na Tabela abaixo. 
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Tabela 2. Análise histopatológica do tecido subplantar de ratos submetidos ao edema de pata induzido por Cg 

pela coloração a partir (HE). 

 

 

Grupos Infiltrado celular Edema 

Salina                0 (0-0)* 0 (0-0) * 

Carragenana                4 (3-4)                  4 (3-4) 

FI-Gc (3mg kg
-1

)                2 (1-3)* 2 (2-4)* 

FI-Gc (9mg kg
-1

)                1 (0-1)* 0 (0-1)* 

FI-Gc (27mg kg
-1

)                1 (0-2)*                  1 (0-1)* 

 

0 - ausência de infiltrado celular inflamatório e edema, 1 - infiltrado celular inflamatório e edema leves, 2 - 

infiltrado celular inflamatório e edema discretos, 3 - infiltrado celular inflamatório e edema moderados, 4 - 

infiltrado celular inflamatório e edema intensos. *p<0,05 indica diferença estatistica com carragenana (ANOVA 

seguido por teste de Kruskal-Wallis e Dunn’s). 

 

Os resultados mostraram que o grupo controle salina apresentou tecido subplantar 

histologicamente normal (Figura 24A). Diferentemente, o grupo Cg apresentou um intenso 

processo inflamatório, com intenso infiltrado celular no tecido da pata, principalmente 

neutrófilos, caracterizando assim inflamação aguda. Além disso, o grupo Cg provocou edema 

acentuado (Figura 24B). Por outro lado, os animais pré-tratados com a FI-Gc (3, 9 ou 27 mg 

kg
-1

), diminuíram de maneira significativa o infiltrado de células inflamatórias, assim como 

também o edema (Figura 24C; D e E, respectivamente).  
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Figura 24. Fotomicrografias da análise histopatológica do tecido da pata de ratos tratados com FI- Gc (3, 9 e 27 

mg kg
-1

). (a) Salina. (b) Cg. (c) 3 mg kg
-1

. (d) 9 mg kg
-1

 (e) 27 mg kg
-1

. Setas brancas indicam presença de 

neutrófilos. Os tecidos das patas foram retirados, fixados com formol tamponado e corados com HE. As secções 

dos tecidos foram observadas sob um microscópio de 400×. Barra preta indica uma escala referente a 50 μm.  

 

 

 

 

 

Silva e colaboradores (2010), avaliando o efeito das carragenanas comerciais (iota, 

lambda e kappa) no edema de pata, mostraram através da análise histológica, que as patas dos 

ratos submetidos à injeção intraplantar com as referidas carragenanas, apresentaram uma 

grande infiltração de células (neutrófilos) e intenso edema, quando comparado às patas dos 

animais que receberam injeção apenas de solução salina. Além disso, os autores verificaram 

que as carragenanas iota e lambda apresentaram um maior efeito inflamatório em relação à 

kappa, visto que apresentaram uma maior infiltração celular e formação de edema. 

Vale ressaltar que este trabalho é o primeiro a relacionar parâmetros inflamatórios 

histopatológicos agudos em patas de ratos tratados com polissacarídeos sulfatados de algas 

marinhas. 
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6.5.2. FI-Gc administrada sistemicamente reduz tanto o edema de pata quanto o 

aumento da permeabilidade vascular induzidos por dextrana 

 

 Como demostrado na figura 25, o edema induzido pela dextrana atingiu um pico 

máximo nos primeiros 30 min (0,76 ± 0,04 mL), momento de maior extravasamento 

osmótico, sendo seu efeito reduzido nas horas subsequentes do ensaio.  

O tratamento com a fração FI-Gc nas doses 9 e 27 mg kg
-1

 foi eficaz em reduzir o 

edema de pata induzido por dextrana de maneira significativa em todos intervalos de tempo. 

Enquanto que a dose de 3 mg kg
-1

 foi capaz de reduzir a formação do edema nos tempos de 

0,5 e 2 horas. No entanto, com relação aos primeiros 30 min (pico da dextrana), as doses 3, 9 

e 27mg kg
-1

 foram capazes de reduzir o edema de maneira significativa, apresentando um 

percentual de redução em 56,1 (0,43 ± 0,03 mL), 70,5 (0,18 ± 0,07 mL) e 44,7% (0,42 ± 0,08 

mL), respectivamente, quando comparadas com grupo dextrana (0,76 ± 0,04 mL) (Figura 26). 

 

 

Figura 25. Efeito da fração FI-Gc no edema de pata induzido por dextrana em ratos. Antes de receber a 

injeção de dextrana (500 μg pata
-1

; 100 μL; s.c.), grupos de animais receberam FI-Gc (3, 9 ou 27 mg kg
-1

). Outro 

grupo recebeu apenas salina sem dextrana. Os dados estão expressos como média ± s.e.m. de seis ratos para cada 

grupo. *p <0,05 indica diferença significativa com o grupo dextrana (Two-way ANOVA; Bonferroni). 
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Figura 26. Efeito da FI-Gc durante os trinta primeiros minutos após administração do estímulo dextrana. 

As barras representam a média ± E.P.M. (n=6) do volume do edema. *p <0,05 indica diferença estatística 

significante quando comparado ao grupo controle dextrana (One-way ANOVA; Bonferroni). Porcentagens 

indicam a redução percentual, em relação ao grupo Cg. 

 

 

           

 

 

 

 

                      

 

 

                

 

 

Avaliando-se um segundo parâmetro inflamatório no modelo de edema de pata 

induzido por dextrana, verificou-se a quantificação do aumento da permeabilidade vascular 

alterada utilizando o ensaio do corante azul de Evans.  

Estudos demonstram que a indução de uma reação inflamatória ocasiona o aumento do 

exsudato plasmático para o tecido lesado, elevando assim as taxas do azul de Evans no tecido 

quando administrado por via i.v. (BACCARO, MARIANO e MALUCELLI, 1990). 

Desta forma, a figura 27 mostra que a dextrana induziu um edema típico acompanhado 

de aumento na permeabilidade vascular (0,43 ± 0,03 g de azul de Evans/g de pata) em relação 

ao grupo salina (0,07 ± 0,00 g de azul de Evans/g de pata). Diferentemente, o pré-tratamento 

dos animais com a fração FI-Gc (9 mg kg
-1

) reduziu de maneira significativa o aumento da 

permeabilidade vascular em 48,9% (0,22 ± 0,02 g de azul de Evans/g de pata). 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Figura 27. Efeito inibitório de FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c.) sobre o aumento de permeabilidade vascular (μg/g de 

pata) induzido por dextrana (500 μg/pata). As barras representam a média ± E.P.M. (n=6) da permeabilidade 

vascular. *p <0,05  indica diferença estatística significante quando comparado ao grupo controle dextrana (One 

way ANOVA; Bonferroni). 

 

 

  

 

 

O efeito anti-inflamatório observado no edema de pata induzido por dextrana para a 

fração polissacarídica  FI-Gc (3, 9 e 27 mg kg
-1

) foi coerente ao relatado em outros estudos 

utilizando outras espécies do gênero Gracilaria. Dentre esses estudos, destaca-se o realizado 

por Chaves e colaboradores (2013) em que o pré-tratamento com uma fração polissacarídica 

obtida da alga marinha vermelha Gracilaria caudata, na dose de 10 mg kg
-1

, reduziu de 

maneira significativa a formação do edema, induzido por dextrana, em 45,2%. Além disso, os 

autores verificaram que o aumento da permeabilidade vascular induzido por dextrana (24,8 ± 

2,3 g de azul de Evans/g de pata) foi também reduzido pelo tratamento com a mesma dose (10 

mg kg
-1

) em aproximadamente 32% (17,0 ± 2,5 g de azul de Evans/g de pata). 

Vanderelei e colaboradores (2011) observaram que uma fração polissacarídica (10 mg 

kg
-1

; s.c.) obtida da alga marinha vermelha Gracilaria birdiae, ao ser administrada 1h antes da 

injeção de dextrana, foi capaz de reduzir significativamente o edema em 48,4 %, no tempo de 

30 min. Porém, o tratamento com as demais doses (5 e 20 mg kg
-1

; s.c.) da referida fração 

polissacarídica não foram capazes de reduzir o edema. 
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De Sousa e colaboradores (2011) verificaram que o pré-tratamento dos animais com 

uma fração polissacarídica (1 mg kg
-1

) obtida da alga marinha vermelha Gelidium crinale 

reduziu  em 34% (0,55 ± 0,04 mL) o edema induzido por dextrana (0,83 ± 0,05 mL). 

Similarmente, Siqueira e colaboradores (2011) demonstraram que o pré-tratamento de animais 

com uma fração polissacarídica (1 mg kg
-1

) obtida da alga marinha parda Lobophora 

variegata, reduziu a formação do edema, induzido por dextrana (1,22 ± 0,06 mL), em 

aproximadamente 19% (0,98 ± 0,06 mL) nos primeiros 30 min.  

De Araújo e colaboradores (2011) verificaram que a administração de uma fração 

polissacarídica obtida da alga marinha vermelha Solieria filiformis (1 mg kg
-1

; s.c.), 1 hora 

antes do edema induzido por dextrana, reduziu a formação do edema significativamente em 

38,57 %  nos primeiros  30 min. Porém, o pré-tratamento dos animais nas doses de 3 e 9 mg 

kg
-1

, não foi capaz de reduzir a formação do edema.  

Quinderé e colaboradores (2013) mostraram que uma fração polissacarídica obtida da 

alga marinha vermelha Acanthophora muscoides, administrada nas doses 1, 3 ou 9 mg kg
-1

; 

s.c., foi capaz de reduzir significativamente o edema de pata induzido por dextrana em 60, 63 

e 64%, respectivamente. 

Recentemente, Batista e colaboradores (2014) observaram que uma fração 

polissacarídica obtida da alga marinha vermelha Agardhiella ramosíssima, na dose de 30 mg 

kg
-1

, foi capaz de inibir significativamente o edema de pata induzido por dextrana, 

apresentando um percentual de redução em 100%, no intervalo de 30 min. 

Ribeiro e colaboradores (2014) relataram que uma fração obtida da alga marinha verde 

Caulerpa racemosa, nas doses 0,01; 0,1 e 1,0 mg kg
-1

, foi capaz de reduzir de maneira 

significativa o edema de pata induzido por dextrana, apresentando percentual de redução em 

47,36; 59,64 e 47,36 %, respectivamente no intervalo de 1 h. 

Carneiro e colaboradores (2014) também verificaram que os polissacarídeos sulfatados 

totais obtidos da alga marinha verde Caulerpa mexicana, nas doses 10 e 20 mg kg
-1

 , 

reduziram o edema de pata induzido por dextrana, apresentando percentual de redução em 

52% (0,29 ± 0,01 mL) e 45% (0,34  ± 0,03 mL), respectivamente, quando comparado ao 

grupo controle dextrana (0,61  ± 0,08 mL). 

Diante do exposto, nossos resultados sugerem que o efeito anti-inflamatório da fração 

FI-Gc (3, 9 e 27 mg kg
-1

) esteja relacionado com eventos inflamatórios relacionados com a 

inibição do edema osmótico envolvendo a participação de mediadores inflamatórios, tais 

como histamina, serotonina e bradicinina. 
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Portanto, a fim de avaliar se o efeito anti-inflamatório da fração polissacarídica de 

G.cornea no edema de pata, induzido por dextrana, está relacionado com a participação dos 

mediadores citados acima, foram realizados ensaios de edema de pata em ratos utilizando os 

mesmos como indutores do edema. 

 

6.5.3. Análise do efeito da FI-Gc nos modelos clássicos de edema de pata induzido por 

bradicinina, serotonina e histamina 

  

Uma vez que as doses 9 e 27 mg kg
-1 

reduziram tanto o edema de pata induzido por Cg 

quanto o induzido por dextrana em todos os intervalos de tempo, e de modo assegurar as boas 

práticas na pesquisa básica optou-se por usar a dose de 9 mg kg
-1

 nos ensaios a seguir, 

guardando assim uma melhor relação risco/benefício.  

Portanto, a Figura 28 mostra que a fração FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c.) foi capaz de reduzir 

de maneira significativa o edema induzido por histamina, apresentando um percentual de 

redução em 62,8 (0,16 ± 0,02 mL), 65 (0,14 ± 0,07 mL), 46,5 (0,15 ± 0,01 mL) e 72,4% (0,06 

± 0,02 mL) nos tempos de 0,5h, 1h, 2h e 4h, respectivamente, quando comparado ao grupo 

que recebeu apenas histamina (0,43 ± 0,04 mL). Por outro lado, o pré-tratamento dos animais 

com a fração FI-Gc (9 mg kg
-1

) não mostrou-se capaz de reduzir o edema de pata (p>0,05) 

induzido por bradicinina (figura 29) e serotonina (figura 30). 
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Figura 28. Efeito da FI-Gc no edema de para induzido por histamina. Histamina (100 µg/pata, 100 µL) foi 

injetada (s.c.) na pata posterior direita de ratos. Os animais foram pré-tratados com FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c.) 1h 

antes do estímulo. Os valores (mL) representam a média ± E.P.M. de seis animais por grupo. * p<0,05 indica 

diferença significativa quando comparado ao grupo controle histamina. (Two-way ANOVA; Teste de 

Bonferroni). 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Efeito de FI-Gc no edema de pata induzido por bradicinina. Bradicinina (30 µg/pata, 100 µL) foi 

injetada (s.c.) na pata posterior direita de ratos. Os animais foram pré-tratados com FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c.) 1h 

antes do estímulo. Os valores (mL) representam a média ± E.P.M. de seis animais por grupo. * p<0,05 indica 

diferença significativa quando comparado ao grupo controle bradicinina. (Two-way ANOVA; Teste de 

Bonferroni). 
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Figura 30. Efeito de FI-Gc no edema de pata induzido por serotonina. Serotonina (20 µg/pata, 100 µL) foi 

injetada (s.c.) na pata posterior direita de ratos. Os animais foram pré-tratados com FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c.) 1h 

antes do estímulo. Os valores (mL) representam a média ± E.P.M. de seis animais por grupo. * p<0,05 indica 

diferença significativa quando comparado ao grupo controle serotonina. (Two-way ANOVA; Teste de 

Bonferroni). 

 

                      

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados encontrados no presente trabalho corroboram com os descritos na 

literatura por achados de Chaves e colaboradores (2013), o qual demostraram que uma fração 

polissacarídica obtida da alga marinha vermelha Gracilaria caudata, administrada na dose de 

10 mg kg
-1

, foi capaz de reduzir de maneira significativa o edema de pata induzido por 

histamina, apresentando um percentual de redução em 59,6%. Por outro lado, a fração 

polissacarídica não inibiu o edema de pata induzido por bradicinina.  

Similarmente, De Sousa e colaboradores (2013), avaliando o efeito anti-inflamatório 

de uma fração polissacarídica (1mg kg
-1

) obtida da alga marinha vermelha Gelidium crinale, 

observaram que esta foi capaz de reduzir de maneira significativa o edema de pata induzido 

por histamina em aproximadamente 49%. Entretanto, a referida fração mostrou-se ineficiente 

em reduzir o edema induzido por bradicinina e serotonina. 

Quinderé e colaboradores (2013) reportaram que uma fração polissacarídica da alga 

marinha vermelha Acanthophora muscoides, na dose de 1 mg kg
-1

,
  

foi capaz de inibir o 

edema de pata induzido por histamina e serotonina, mas não inibiu o edema induzido por 

bradicinina. 
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Recentemente, Batista e colaboradores (2014) também mostraram que uma fração 

polissacarídica (30 mg kg
-1

), obtida da alga marinha vermelha Agardhiella ramosíssima, foi 

capaz de reduzir o edema de pata induzido por histamina e serotonina, apresentando 

percentual de redução em 95,5 e 72,2%, respectivamente.  

Carneiro e colaboradores (2014) verificaram que os polissacarídeos sulfatados totais 

(30 mg kg
-1

) obtidos da alga marinha verde Caulerpa mexicana foram capazes de reduzir o 

edema de pata induzido por histamina, mas mostraram-se ineficiente em reduzir o edema 

induzido por serotonina. 

Como nossos resultados mostraram que FI-Gc (9 mg kg
-1

, s.c.) inibiu o edema de pata 

induzido por histamina, investigamos a capacidade desta fração sobre a histamina endógena 

liberada a partir de mastócitos.  

É bem descrito na literatura que o composto 48/80 induz a liberação de histamina e 

serotonina a partir de mastócitos, causando efeito edematogênico em ratos (BRITO et al., 

2007). Diante do exposto, realizamos o ensaio do edema de pata induzido pelo referido 

composto, conforme descrito a seguir. 

 

6.5.4.  FI-Gc reduz o edema de pata induzido por composto 48/80 

 

Como observado na Figura 31, o pré-tratamento dos animais com a fração FI-Gc (9 

mg kg
-1

)
 
foi capaz de reduzir de maneira significativa o edema induzido pelo composto 48/80, 

principalmente no intervalo de 30 min, em aproximadamente 64% (0,32 ± 0,02 ml), quando 

comparado com o grupo controle que recebeu apenas o composto 48/80 (0,89 ± 0,04 ml).  
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Figura 31. Efeito de FI-Gc no edema de pata induzido por composto 48/80. Composto 48/80 (10 µg/pata, 

100 µL) foi injetado (s.c.) na pata posterior direita de ratos. Os animais foram pré-tratados com FI-Gc (9 mg kg
-

1
; s.c.) 1h antes do estímulo. Os valores (mL) representam a média ± E.P.M. de seis animais por grupo. * P<0,05 

indica diferença significativa quando comparado ao composto 48/80 (Two Way ANOVA; Teste de Bonferroni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similarmente, De Sousa e colaboradores (2013), avaliando o efeito anti-inflamatório 

de uma fração polissacarídica (1 mg kg
-1

) obtida da alga marinha vermelha Gelidium crinale, 

verificaram que a referida fração foi capaz de reduzir de maneira significativa o edema de 

pata induzido pelo composto 48/80 em aproximadamente 32%. 

Diante destes resultados, é possível confirmar o envolvimento da histamina derivada 

de mastócitos no efeito anti-inflamatório da FI-Gc. Com base nestes achados, sugerimos que a 

FI-Gc atue sobre os receptores H1 da histamina, e, além disso, a mesma pode estabilizar 

membrana de mastócitos, prevenindo assim a liberação dos mediadores presente em seus 

grânulos. Para confirmar esta hipótese, realizamos o ensaio de depleção de mastócitos in vivo 

induzida pelo tratamento sistêmico dos ratos com o composto 48/80, descrito como estar 

envolvido na degranulação de mastócitos. 
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6.5.5. Avaliação do efeito anti-inflamatório da FI-Gc em mastócitos depletados pelo 

composto 48/80 

 

É descrito na literatura que os mastócitos são envolvidos em processos inflamatórios 

em virtude da grande variedade de mediadores liberados, tais como histamina, serotonina, 

fator de ativação plaquetária, leucotrienos e uma variedade de citocinas (FEITOSA et al., 

2002; DATTI et al., 2002). Relatos na literatura mostraram que animais pré-tratados 

sistemicamente com o composto 48/80 apresentaram uma redução do número de mastócitos 

granulados devido à degranulação aumentada (ASSEURY et al, 2012). 

Os resultados obtidos no presente estudo mostraram que FI-Gc (9 mg kg
-1

, s.c.) 

reduziu o edema de pata induzido por Cg em animais com mastócitos não degranulados, em 

todos os intervalos de tempo analisados, mas mostrou-se ineficiente em reduzir o edema 

quando comparado aos animais com mastócitos degranulados (Figura 32).  

 

Figura 32. Efeito de FI-Gc sobre o edema de pata induzido por Cg em ratos com depleção de mastócitos 

pelo composto 48/80. FI-Gc (9 mg/kg; s.c.) foi administrada 1h antes da Cg (700 μg/pata; s.c.) após tratamento 

com composto 48/80 para depleção de mastócitos durante 4 dias (0,6 mg kg
-1 

nos 3 primeiros dias e 1,2 mg kg
-1 

no quarto dia). O controle negativo recebeu salina 0,9% (s.c.). O controle positivo recebeu Cg. O edema foi 

medido no tempo (zero) e 0,5h, 1h, 2h, 3h e 4h após o estímulo e expresso como a variação dos volumes das 

patas (mL). Two-way ANOVA, Bonferroni, * p<0,05. 
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Estes resultados sugerem que a fração (9 mg kg
-1

, s.c.) de G. cornea estabiliza 

membrana de mastócitos, impedindo assim, a liberação de seus grânulos, reforçando, 

portanto, seu papel anti-inflamatório no edema de pata induzido por composto 48/80 e 

histamina exógena.          

Asseury e colaboradores (2012), avaliando o efeito anti-inflamatório de uma fração 

polissacarídica da planta Caesalpinia férrea, relataram que a referida fração (1 mg kg
-1

) inibiu 

de maneira significativa o edema de pata induzido por Cg em animais com mastócitos 

intactos, em todos os intervalos de tempo analisados. Entretanto aqueles animais que tiveram 

seus mastócitos depletados pelo 48/80 reduziram o edema apenas na quarta e quinta horas. 

Em conclusão, os autores sugeriram que a referida fração estaria estabilizando a membrana 

dos mastócitos.  

Vale ressaltar, que o presente estudo é o primeiro a relatar o papel protetor sobre 

membrana de mastócitos no processo anti-inflamatório modulado por polissacarídeos 

sulfatados de algas marinhas. A partir destes resultados é possível postular que a histamina 

seja o maior alvo do efeito anti-inflamatório da FI-Gc, confirmando ainda mais seu papel 

inibitório nos edemas de pata induzido por dextrana e Cg (fase inicial), visto que a formação 

do edema através destes indutores também envolve a participação do mediador histamina. 

 

6.5.6. FI-Gc reduz o edema de pata induzido por L-arginina 

 

Com base na natureza bifásica do edema de pata induzido por Cg, e como FI-Gc 

também foi capaz de reduzir a segunda fase do edema induzido por Cg, é possível propor que 

seu efeito anti-inflamatório envolva também a regulação de mediadores inflamatórios (óxido 

nítrico e prostaglandinas) que participam da fase tardia deste edema. 

O óxido nítrico induzível é uma molécula gasosa multifuncional, consistindo assim em 

um radical livre altamente reativo sintetizado a partir da L-arginina, NADPH e oxigênio pela 

enzima óxido nítrico sintase, que existe em três diferentes isoformas, óxido nítrico sintase 

neuronal, endotelial e induzível (MONCADA; HIGGS, 2012). A via da L-arginina-NO tem 

sido proposta por desempenhar um papel importante na resposta inflamatória induzida por Cg 

(SALVEMINI et al., 1996). Além disso, já foi descrito na literatura que níveis de NO 

mostraram-se elevados em exsudatos de edema de pata induzido por Cg (KASSIM et al., 

2010).  
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Diante do exposto, nossos resultados mostraram que FI-Gc (9 mg kg
-1

) inibiu (p < 

0,001) em 76,2% (0,10 ± 0,01 mL) o edema de pata induzido por L-arginina (0,42 ± 0,07 ml). 

Este efeito também foi observado para o controle positivo L-NAME (30 mg kg
-1

, i.p.), um 

inibidor não seletivo da NOSi, (71,5%, 0,12 ± 0,04 ml) (Figura 33).  

Estes resultados sugerem um possível envolvimento do óxido nítrico no efeito anti-

inflamatório da FI-Gc, principalmente na fase tardia do edema de pata induzido por Cg. 

 

Figura 33. Efeito de FI-Gc no edema de pata induzido por L-arginina. L-arginina (15 µg/pata, 100 µL) foi 

injetada (s.c.) na pata posterior direita de ratos. Os animais foram pré-tratados com F I (9 mg kg
-1

; s.c.)  1h antes 

do estímulo. Os valores (mL) representam a média ± E.P.M. de seis animais por grupo. * p<0,05 indica diferença 

significativa quando comparado ao grupo L-arginina. (Two-way ANOVA; Teste de Bonferroni). 

 

 

                  

 

 

Siqueira e colaboradores (2011) observaram que uma fração polissacarídica obtida da 

alga marinha parda Lobophora variegata reduziu o edema de pata induzido por L-arginina 

nos tempos de 1h (0,52 ± 0,02), 2h (0,35 ± 0,05), 3h (0,18 ± 0,04) e 4h (0,22 ± 0,02 mL), 

apresentando percentuais de redução em 43, 59, 79 e 65%, respectivamente, quando 

comparado ao grupo que recebeu apenas L-arginina. O pré-tratamento dos animais com L-

NAME também reduziu o edema nos tempos de 1h (0.5 ± 0.01 mL) e 2h (0.38 ± 0.08 mL) em 

44 e 56%, respectivamente. 
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Estes dados corroboram com estudos prévios realizados por De Sousa e colaboradores 

(2013), que observaram que o tratamento prévio com uma fração polissacarídica obtida da 

alga marinha vermelha Gelidium crinale reduziu o edema de pata induzido por L-arginina em 

24% nos 30 min iniciais (0,65 ± 0,05 mL), apresentando um valor semelhante ao controle L-

NAME (0,7 ± 0,05mL), o qual apresentou um percentual de redução de 23%. 

 

 

6.5.7. Análise da expressão gênica e proteica para COX-2, TNF-α e IL-1β no tecido 

subplantar de ratos submetidos ao edema de pata induzido por Cg 

 

De acordo com a literatura, relata-se que produtos da degradação de agentes invasores 

são detectados por receptores específicos localizados na membrana plasmática, o que 

ocasiona a expressão de genes da inflamação. A expressão desses genes determina a liberação 

de proteínas envolvidas nas reações inflamatórias. Proteínas regulatórias, peptídeos e enzimas 

expressadas como resultado da ativação de genes inflamatórios são especialmente importantes 

na iniciação e na regulação da inflamação (KULINSKY, 2007).  

Diante do exposto, procuramos investigar se parte do mecanismo do efeito anti-

inflamatório da FI-Gc estaria envolvido com a modulação de genes e de proteínas de alguns 

mediadores inflamatórios (TNFα, IL1-β e COX-2). 

Inicialmente, foi feita a extração e quantificação do RNA total e a construção dos 

primers. Posteriormente, a análise da expressão dos genes foi realizada por qRT-PCR, e por 

fim, a expressão proteica foi analisada pela técnica da imunohistoquímica.  

 

6.5.7.1 Extração do RNA total 

 

Para a extração do RNA total, utilizaram-se tecidos da pata provenientes de grupos de 

ratos submetidos ao edema de pata induzido por Cg (700 µg/pata) e tratados com FI-Gc (9 mg 

kg
-1

; s.c) e Salina. Foram utilizados apenas os RNAs que apresentaram resultados satisfatórios 

de qualidade dos RNAs, determinada através da relação de absorbância 260/280 nm foi 

levada em consideração para valores acima de 1,7 (SAMBROOK et al., 1989) (Tabela 3).  Em 

adição, a qualidade dos RNAs foi avaliada através da presença de bandas visíveis por 

eletroforese em gel de agarose, correspondentes aos RNAs ribossômicos (28S e 18S) íntegros 

(Figura 34).  
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Tabela 3 - Quantificação do RNA total extraído do tecido subplantar de ratos submetidos ao edema de 

pata induzido por Cg.  

  

Concentração 

Grupo Identificação ng/µL AB260 AB260/280 

Salina 

Salina 

Salina 

1 

2 

3 

620 

752 

890 

0,310 

0,376 

0,445 

1,792 

1,871 

1,792 

Salina 4 882 0,441 1,743 

Salina 5 646 0,323 1,815 

Salina 6 888 0,444 1,791 

Cg 1 572 0,186 1,795 

Cg 2 352 0,176 1,775 

Cg 3 778 0,389 1,790 

Cg 4 706 0,353 1,783 

Cg 5 638 0,319 1,770 

Cg 6 682 0,340 1,786 

F I 1 372 0,186 1,771 

F I 2 552 0,276 1,758 

F I 3 690 0,345 1,751 

F I 4 460 0,230 1,825 

F I 5 540 0,270 1,767 

F I 6 602 0,310 1,867 

                            

 

Figura 34. Análise qualitativa da extração do RNA total do tecido subplantar de ratos submetidos ao 

edema de pata induzido por Cg. Salina – representa o grupo de animais que recebeu apenas salina estéril; Cg - 

representa o grupo de animais que recebeu a injeção de Cg (700 µg/pata; 100 µL); F I - representa o grupo de 

animais tratados com F I-Gc (9 mg/kg; s.c.) 1h antes da injeção da Cg. A integridade do RNA total foi obtida 

pela análise das bandas de RNA ribossômico 28S e 18S. 
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6.5.7.2 Construção dos primers para os genes GAPDH, COX-2, TNF- α e IL-1β  

 

A técnica de qRT-PCR foi utilizada devido a sua sensibilidade e eficiência em análises 

de expressões de genes. Os genes COX-2, TNF-α e IL-1β (genes-alvo) e GAPDH (gene de 

controle endógeno - housekeeping) foram estudados devido suas relevâncias na literatura para 

estudos relacionados aos processos inflamatórios (EMBREE et al., 2010; KANEYAMA et al., 

2004; KOBAYASHI et al., 2006; SATOH et al., 2009).  

Apesar da técnica de qRT-PCR ser sensível e rápida, esta ferramenta necessita de 

otimizações e normalizações para uma melhor veracidade e qualidade dos resultados em cada 

tipo específico de modelo de estudo (WONG; MEDRANO, 2005).  

Para garantir as melhores condições experimentais na aplicação desta técnica, os 

primers utilizados para os genes alvos (COX-2, TNF-α e IL-1β) e do controle endógeno 

(GAPDH) foram desenvolvidos através da junção éxon-éxon, impossibilitando, desta forma, a 

amplificação do DNA genômico, que superestimaria um resultado de PCR. As seqüências dos 

primers foram desenhadas de modo a obter especificidade para espécie do animal utilizado no 

estudo (Rattus novergicus albinus), impossibilitando desta maneira, uma provável 

amplificação de um contaminante existente (Tabela 1). 

 

6.5.7.3 FI-Gc inibe a expressão da gênica para COX-2, TNF-α e IL-1β no tecido subplantar 

de ratos submetidos ao edema de pata induzido por Cg 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho descrevem, pela primeira vez, a expressão 

gênica para os mediadores COX-2, TNF-α e IL-1β no tecido subplantar de ratos previamente 

tratados com polissacarídeos sulfatados de algas marinhas, após indução do edema de pata por 

Cg.  

Portanto, os resultados obtidos da análise por qRT-PCR revelaram um aumento nos 

níveis da expressão gênica da COX-2 nos animais que receberam somente injeção de Cg, 

comparados ao grupo controle salina. No entanto, os animais pré-tratados com a FI-Gc (9 mg 

kg
-1

), foram capazes de diminuir os níveis da expressão gênica da COX-2, comparados ao 

grupo controle Cg. (Figura 35). 
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Figura 35. Expressão relativa do RNAm da COX-2 no tecido subplantar de ratos submetidos ao edema de 

pata induzido por Cg. Cg (700 µg/pata, 100 µL) foi injetada (s.c.) na pata posterior direita de ratos. Os animais 

foram pré-tratados com FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c.) 1h antes do estímulo. O grupo controle recebeu o mesmo volume 

de salina estéril 0,9%. Cálculo foi realizado através do método de 1,992
-ΔΔCt 

(LIVAK; SCMITTGEN, 2001, 

adaptado por PLAFFL, 2001).*p<0,05 indica diferença significante com o grupo Cg. (One-way ANOVA; 

Bonferroni). 

 

                   

 

As COXs são enzimas que catalisam o primeiro passo na síntese de prostanóides 

(DAVIES; BAILEY; GOLDENBERG, 1984; SATOH et al., 2009). A COX-2 é uma das 

isoformas das COXs, que é induzida durante processos inflamatórios e regulada por uma 

variedade de citocinas, estando presente constitutivamente em alguns tecidos (KAM; SO, 

2009; SATOH et al., 2009). Além disso, os níveis de prostaglandinas são regulados pelos 

níveis da COX-2 produzida no tecido inflamado (LEONE et al., 2007).  

Neste contexto, nossos resultados sugerem que FI-Gc inibe a produção de 

prostaglandinas, via inibição da expressão da COX-2, reforçando desta maneira, o efeito anti-

inflamatório da FI-Gc na fase tardia do edema induzido por Cg (Figura 36), visto que esta fase 

é também mantida por prostaglandinas liberada via COX-2. 

No presente estudo, também foi observado uma diminuição nos níveis da expressão 

(P<0,05) gênica das citocinas TNF-α e IL-1β nos grupos de animais que foram tratados com a 

fração FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c.), quando comparados ao grupo controle Cg.  
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Figura 36. Expressão gênica das citocinas TNF-α e IL-1β no tecido subplantar de ratos submetidos ao 

edema de pata induzido por Cg. Cg (700 µg/pata, 100 µL) foi injetada (s.c.) na pata posterior direita de ratos. 

Os animais foram pré-tratados com FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c.) 1h antes do estímulo. O grupo controle recebeu o 

mesmo volume de salina estéril 0,9%. Cálculo foi realizado através do método de 1,992
-ΔΔCt 

(LIVAK; 

SCMITTGEN, 2001, adaptado por PLAFFL, 2001). *p<0,05 indica diferença significante com o grupo Cg. (One 

Way ANOVA; Bonferroni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TNF-α e IL-1β são citocinas próinflamatórias que possuem múltiplos efeitos, 

incluindo ativação de células inflamatórias, citotoxidade, formação de edema e induzem a 

migração de neutrófilos (HADDAD, 2002). Sabe-se também que o TNF-α é responsável por 

promover a liberação de citocinas, como a IL-1β, que, por sua vez, promove a produção de 

prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos e a interleucina 8 (IL-8) (BASBAUM; JULIUS, 

2006; VERRI et al., 2006). Além disso, TNF-α tem sido reportado como um dos mediadores 

pró-inflamatórios das reações inflamatórias induzidas por Cg (HUANG; CHANG; SHEU, 

2011). 

 Com base nestes dados, pode-se inferir que o efeito anti-inflamatório da FI-Gc ocorra 

por meio da inibição de citocinas envolvidas no edema de pata induzido por Cg, tal como 

descrito para o mecanismo anti-inflamatório da indometacina na inibição do processo 

inflamatório (DI ROSA; GIROUD; WILLOUGHBY, 1971).  

Para complementar os dados da expressão gênica, foi também realizada a expressão 

proteica dos mediadores próinflamatórios COX-2, IL-1β e TNF-α através da análise por 

imuno-histoquímica. 
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6.5.8.  FI-Gc diminui a expressão proteica de COX-2, IL-1β e TNF-α no tecido 

subplantar de ratos submetidos ao edema de pata induzido por Cg em ratos 

  

A expressão proteica dos mediadores próinflamatórios COX-2, IL-1β e TNF-α está 

representada na Figura 37. Como esperado, não se observou coloração nas amostras do tecido 

subplantar de ratos que não receberam o anticorpo primário (controle negativo) (Fig. 37A).  

Como mostra a figura 37C, houve uma marcação intensa de IL-1β na matriz extracelular, e 

também em algumas células do tecido conjuntivo, principalmente neutrófilos e linfócitos, nos 

tecidos das patas dos animais que receberam somente Cg, quando comparado ao grupo salina 

(Fig. 37B). Este aumento da imunocoloração de IL-1β foi caracterizado pela coloração 

castanha nas células e matriz extracelular. Entretanto, no grupo de animais tratados com FI-

Gc (9 mg kg
-1

), a imunocoloração de IL-1β mostrou-se marcadamente reduzida. Em adição, a 

infiltração dos leucócitos foi também reduzida, visto que foi observada a presença de 

neutrófilos ainda dentro dos vasos sanguíneos. Além disso, um pequeno número de 

neutrófilos presentes no tecido conjuntivo não apresentou imunocoloração, indicando assim 

que FI-Gc reduziu a expressão proteica de IL-1β (Fig. 37D). 

Com relação à expressão proteica para TNF-α, foi observado intensa imunocoloração 

de TNF-α no epitélio e nas células endoteliais do tecido das patas dos animais que receberam 

apenas injeção de Cg (Fig. 37G), quando comparado ao grupo controle salina (Fig. 37F). Em 

relação ao grupo pré-tratado com FI-Gc (9 mg/kg, s.c.), foi observado uma redução na 

imunocoloração para TNF-α em ambos os tecidos (epitelial e endotelial) (Fig. 37H). Como 

mostra a figura 37E, o grupo controle negativo não mostrou imunocoloração para TNF-α. 

Como mostrado nas figuras 37I e 37J, os grupos controle negativo (ausência do 

anticorpo primário) e salina não mostraram imunocoloração para COX-2. Entretanto, o grupo 

Cg apresentou uma imunocoloração intensa da COX-2 em algumas células do tecido 

conjuntivo da pata, principalmente neutrófilos, linfócitos e células endoteliais (Fig. 37L), em 

comparação aos animais que receberam apenas salina (Fig. 37J). Interessantemente, o pré-

tratamento de animais com FI-Gc (9 mg kg
-1

, s.c.) reduziu significativamente a 

imunocoloração para COX-2, visto que não se observou imunocoloração de células 

endoteliais (Fig. 37M), quando comparado ao grupo Cg (Fig. 37L). 

 

 

 



106 

 

Figura 37. Coloração imuno-histoquímica para expressão proteica de IL-1β, TNF-α e COX-2 no tecido da pata: 

Controle negativo (A, E, I), Salina (B, F, J), Controle positivo (C, G, L) e FI-Gc (9mg kg
-1

) (D, H, M). Setas 

vermelhas: Neutrófilos. Setas amarelas: Epitélio. Setas verdes: Linfócitos. Setas rosa: Matriz extracelular. Setas 

laranja: Células endoteliais.  Barra preta representa uma escala referente a 50 μm. 

 

 

 

 

 

Pode-se perceber que os resultados da expressão proteica confirmam os obtidos para 

expressão gênica, em que FI-Gc reduziu tanto os níveis de RNAm como a concentração de 

proteínas dos mediadores inflamatórios analisados (TNFα, IL1-β e COX-2). 

Chaves e colaboradores (2013) demostraram que uma fração polissacarídica sulfatada 

da alga marinha vermelha Gracilaria caudata reduziu os níveis proteicos das citocinas IL-1β 

e TNF-α no modelo de peritonite aguda induzida por Cg em ratos. 

Diversos estudos tem confirmado que a resposta inflamatória é mediada por várias 

moléculas de sinalização, por vias enzimáticas, pela regulação dos genes das citocinas pró-

inflamatórias, tais como IL1-β, TNFα e COX-2 e a supressão da ativação dos fatores de 

transcrição, como o NF-kB, podem desempenhar um papel-chave no tratamento de doenças 

de cunho inflamatório (JEAN et al, 2008; LAM et al, 2010; EL-SHITANY et al, 2010).  
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Além disso, estes estudos vem contribuindo em parte para a elucidação das vias 

moleculares envolvidas na atividade anti-inflamatória de diversos compostos naturais, como 

os advindos de produtos marinhos (FOLMER et al, 2009).  

Por outro lado, a maioria dos trabalhos publicados na literatura utilizando 

polissacarídeos sulfatados de algas marinhas com o propósito de elucidar vias inflamatórias, 

utilizam modelos in vitro.  Como, por exemplo, Hwang e colaboradores (2011) demonstraram 

que o extrato de polissacarídeo sulfatado da alga marinha parda Sargassum hemiphyllum 

inibiu significativamente a expressão do RNAm de IL-1β, NOSi e COX-2, além de, diminuir 

a expressão do NF-kB. Além disso, os referidos autores atribuíram o efeito anti-inflamatório a 

uma baixa regulação do NF-kB.  

Park e colaboradores (2011) verificaram que uma fucoidana isolada da alga marinha 

parda Fucus vesiculosus inibiu a produção excessiva de óxido nítrico e prostaglandinas 

estimulados por LPS em células da microglia, via atenuação das atividades das NOSi e COX-

2, respectivamente. Esta fucoidana também foi capaz de inibir a expressão das citocinas 

próinflamatórias IL-1β e TNF-α, além de exibir propriedades anti-inflamatórias por supressão 

da ativação do NF-kB.  

Sendo assim, a redução dos níveis da expressão gênica e proteica da COX-2, TNF-α e 

IL-1β observados neste estudo, poderiam ser melhor justificadas através da análise da 

expressão gênica e proteica do fator de transcrição NF-kB, visto que o mesmo é considerado 

como responsável por promover a transcrição de uma série de genes alvos envolvidos nas 

reações imunes e inflamatórias (HAYDEN, GHOSH, 2012). 

No entanto, vale resssaltar que este trabalho é o primeiro a relatar o envolvimento de 

polissacarídeos sulfatados de algas marinhas na regulação gênica e proteica de mediadores 

próinflamatórios envolvidos no processo inflamatório, utilizando modelos inflamatórios in 

vivo. Porém, estudos mais específicos envolvendo a via molecular através da expressão gênica 

e proteica de fatores de transcrição, os quais são responsáveis pela regulação dos mediadores 

inflamatórios mencionados no presente trabalho, são necessários para elucidar as vias que 

atuam no efeito anti-inflamatório da FI-Gc e, também, averiguar se o efeito modulador deste 

polissacarídeo, na inibição destes mediadores, está atuando diretamente sob fatores de 

transcrição.    
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6.5.9. Análise do envolvimento da via hemeoxigenase (HO-1) após a administração da 

FI-Gc 

 

Além do potencial próinflamatório das enzimas COX-2 e NOSi, outras enzimas com 

papel anti-inflamatório vem sendo investigadas no contexto da fisiopatologia da inflamação. 

Estas incluem as hemeoxigenases (HO), que são enzimas essenciais ao catabolismo do grupo 

heme da hemoglobina, convertendo-o em bilirrubina, ferro e monóxido de carbono (CO) (WU 

et al., 2011). 

Estudos mostram que a expressão da via da HO-1 em resposta a diferentes mediadores 

inflamatórios pode contribuir para resolução da inflamação e que esta apresenta efeitos 

protetores em vários órgãos contra lesão oxidativa. Portanto, a ativação da via HO-1 implica 

na redução do processo inflamatório, sugerindo que a referida via atue como alvo terapêutico 

em doenças inflamatórias (PAINE et al., 2010; NAITO et al., 2011). Em adição, os efeitos 

anti-inflamatórios da HO-1 já vêm sendo reportados em estudos utilizando modelos animais 

inflamatórios induzidos por Cg (WILLIS et al., 1996).  

Portanto, várias linhas de evidências sugerem um envolvimento da HO-1 na atividade 

anti-inflamatória de células e tecidos (PAE; CHUNG, 2009; NDISANG, 2010).  

Estudos tem demostrado que a expressão da HO-1 e a produção concomitante de seus 

metabólitos (CO e biliverdina/bilirubina) podem reduzir o edema, adesão e migração de 

leucócitos e a produção de citocinas (ABRAHAM; KAPPAS, 2008).  

A HO-1 é geralmente expressa em condições de estresse oxidativo sendo estimulada 

por citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-1β), óxido nítrico, endotoxinas, heme, metais 

pesados, radiação ultravioleta, hipóxia e compostos fenólicos (GERALDES et al., 2008).  

Vicente e colaboradores (2003) reportaram que a expressão da HO-1 resultou na 

redução da migração celular e diminuiu os níveis de IL-1β e TNF-α no modelo de inflamação 

de bolsa de ar induzida por zymosan. Além disso, Kapturczak e colaboradores (2004) 

relataram que camundongos deficientes de HO-1 apresentaram susceptibilidade para o 

aumento de reações inflamatórias. Visto isto pode-se sugerir que compostos que induzem a 

expressão de HO-1 possuem um potencial alvo terapêutico no tratamento de doenças 

inflamatórias (ABRAHAM; KAPPAS, 2008). 

Considerando todas estas hipóteses, o presente estudo procurou investigar o 

envolvimento da via da HO-1 no efeito anti-inflamatório da FI-Gc (9mg kg
-1

). Para isso, 

utilizou-se zinco protoporfirina (ZnPP) IX, um inibidor específico da HO-1. Este antagonista 

age como um inibidor competitivo do grupo heme pertencente à estrutura da protoporfirina IX 
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que tem ligado um átomo de ferro no seu estado ferroso, resultando assim na inibição dessa 

via (FREITAS et al., 2006; YANG et al., 2001). 

De acordo com os resultados, observou-se que após o pré-tratamento dos animais com 

ZnPPI IX (3 mg kg
-1

; s.c.), FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c) não foi mais capaz de inibir o edema 

induzido por Cg (700 μg/pata), em comparação ao grupo que recebeu apenas FI-Gc (9 mg kg
-

1
) isoladamente como pré-tratamento. Além disso, o pré-tratamento dos animais apenas com 

controle positivo hemina (substrato da HO-1) também reduziu significativamente o edema de 

pata induzido por Cg (Figura 38). 

 

 

Figura 38. Atividade da HO-1 no edema de pata induzido por Cg em ratos. Antes de receber uma injeção de 

Cg (700 μg/pata, i.pl.), os grupos de animais receberam F I (9 mg kg
-1

; s.c.) com ou sem ZnPP IX (3 mg kg
-1

, 

s.c.). Outro grupo recebeu hemina. As barras representam a média ± E.P.M. (n=6) do volume do edema. * indica 

diferença estatística significante (P < 0,05) quando comparado ao grupo controle Cg. # indica diferença 

estatística significante (P < 0,05) quando comparado ao grupo Cg + F I (9 mg/kg) + ZnPP IX (3 mg kg
-1

) (Two 

way ANOVA; Bonferroni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes resultados corroboram com os encontrados por Vanderlei e colaboradores 

(2011), em que uma fração polissacarídica sulfatada obtida da alga marinha vermelha 

Gracilaria birdiae apresentou efeito anti-inflamatório no edema de pata induzido por Cg. Os 

autores também demostraram que o efeito anti-inflamatório está relacionado à integridade da 

via da heme-oxigenase (HO-1/BVD/CO), uma vez que o efeito anti-inflamatório da referida 

fração (10 mg kg
-1

) também não foi observado na presença do ZnPP IX, dando assim uma 

nova visão sobre o mecanismo de ação destes polissacarídeos sulfatados. 
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Neste mesmo contexto, uma fração polissacarídica obtida da alga marinha verde 

Caulerpa racemosa (0,1 mg kg
-1

; i.v.) quando administrada em ratos, que também foram pré-

tratados com ZnPP IX (3 mg kg
-1

; s.c.), não mostrou-se capaz de inibir o edema induzido por 

Cg em comparação ao grupo que recebeu apenas fração (0,1 mg kg
-1

; i.v.) como pré-

tratamento (RIBEIRO et al, 2014). 

Similarmente, os polissacarídeos sulfatados totais obtidos da alga marinha verde 

Caulerpa mexicana na dose de 20 mg kg
-1

 perderam o seu efeito anti-inflamatório no edema 

induzido por Cg na presença de ZnPP IX (CARNEIRO et al, 2014). 

Diante do exposto, nossos resultados sugerem que a via da HO-1 esteja envolvida na 

atividade anti-inflamatória da FI-Gc (9 mg kg
-1

).  

 

6.5.9.1 FI-Gc aumenta os níveis de bilirrubina no plasma sanguíneo dos ratos  

 

Subsequentemente, os níveis de bilirrubina (produto da conversão da biliverdina) 

foram determinados como índices da atividade da HO-1. Como observado na Figura 39, os 

níveis de bilirrubina no plasma sanguíneo foram reduzidos pelo pré-tratamento de ratos com 

ZnPP IX, enquanto que o pré-tratamento de ratos com apenas FI-Gc (9 mg kg
-1

 sc) aumentou 

significativamente os níveis de bilirrubina, em comparação com o tratamento com ZnPP IX, 

indicando assim atividade da HO-1 aumentada. Da mesma forma, o pré-tratamento dos 

animais apenas com hemina (um substrato de HO-1) também aumentou significativamente os 

níveis de bilirrubina.  

 

Figura 39. Níveis de bilirrubina (mg/dL) no plasma sanguíneo de ratos após o prétratamento com ZnPP IX. 
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Grangeiro e colaboradores (2011) determinaram níveis de bilirrubina em exsudato 

peritoneal, como indicadores da atividade da HO-1, no teste de contorções abdominais. Os 

autores verificaram que o pré-tratamento com ZnPP IX reduziu os níveis de bilirrubina, 

enquanto que o tratamento com etoricoxib aumentou os níveis de bilirrubina no exsudato 

peritoneal, indicando assim atividade da HO-1 aumentada. Estes resultados reforçam ainda 

mais a participação da via da HO-1 nos efeitos anti-inflamatórios de FI-Gc. 

Enfim, a compreensão dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos no 

fenômeno inflamatório aumentou consideravelmente nas últimas décadas, e isso tem 

permitido a descoberta de muitos alvos promissores para o desenvolvimento de novas drogas 

naturais com impacto econômico para o tratamento de doenças inflamatórias crônicas 

(CALIXTO; OTUKI; SANTOS-ADAIR, 2003; CARDOZO et al., 2007). 

Em conjunto, nossos resultados mostraram que o mecanismo molecular e celular do 

efeito anti-inflamatório de FI-Gc pode ser uma combinação de vários pontos envolvidos no 

fenômeno inflamatório. No entanto, acredita-se que a falta de dados de relação estrutura-

função faz com que a compreensão do mecanismo anti-inflamatório de polissacarídeos 

sulfatados de algas marinhas se torne complicado (POMIN et al., 2012). 

Diante dos resultados obtidos por FI-Gc, propusemos um mecanismo anti-inflamatório 

parcial para esta fração, em que a mesma teria um papel regulador em quatro principais 

pontos: (1) estabilização da membrana de mastócitos; (2) ação antihistamínica; (3) modulação 

de alguns mediadores próinflamatórios (Figura 40) e (4) ativação da via da HO-1.  
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Figura 40. Mecanismo anti-inflamatório da FI-Gc. A FI-Gc (9 mg kg
-1

) administrada por via sistêmica age em 

três diferentes pontos inibindo a resposta inflamatória: (1) Na degranulação de mastócitos (circulo preto 

pontilhado); (2) no aumento da permeabilidade vascular (seta azul ) pela histamina (seta verde pontilhada) ; e (3) 

aumento da regulação e liberação de mediadores inflamatórios em células residentes a partir do tecido subplantar 

e aumento no tráfego de neutrófilos dentro do sitio inflamatório (seta preta) induzido pela injeção de Cg (seta 

laranja pontilhada). 
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6.6. Avaliação do efeito pró-inflamatório da fração FI-Gc injetada por via local 

 

Embora os nossos resultados demonstraram que a fração FI-Gc (3, 9 e 27 mg kg
-1

), 

administrada sistemicamente (s.c.), apresentou efeito anti-inflamatório, nos modelos de edema 

de pata utilizando diversos estímulos inflamatórios clássicos, investigamos também seu 

potencial pró-inflamatório, quando administrada por via local (i.pl.), visto que, diversos 

polissacarídeos sulfatados de algas marinhas vêm apresentando efeitos pró/anti-inflamatórios, 

dependendo da via de administração (ASSEURY et al., 2012; DE ARAUJO et al., 2011). 

Portanto, a Figura 41 mostra que FI-Gc (3, 9 ou 27 mg kg
-1

) injetada localmente (100 

µL pata
-1

) induziu significativo edema de pata em todas as doses testadas em relação ao 

controle salina, sendo que o efeito mais pronunciado foi na maior dose. A referida dose 

apresentou atividade edematogênica significativa já nos 30 min iniciais (FI-Gc: 0,36 ± 0,04 

mL; salina: 0,02 ± 0,01 mL), apresentando um pico máximo na segunda hora (FI-Gc: 0,55 ± 

0,05 mL; Salina: 0,02 ± 0,01 mL). A atividade edematogênica da FI-Gc (3, 9 ou 27 mg kg
-1

) 

foi acompanhada pelo aumento da atividade de MPO que demonstrou intensa infiltração de 

neutrófilos no tecido da pata dos animais que receberam injeção intraplantar com a fração 

(Figura 42). 

 

Figura 41. Efeito edematogênico da administração local da fração FI-Gc (3; 9 ou 27 mg kg
-1

; 100 µL/pata).  
no modelo de edema de pata. Os animais receberam injeção da fração FI-Gc (3; 9 ou 27 mg kg

-1
; 100 µL/pata). 

O grupo controle recebeu o mesmo volume de salina estéril 0,9% (s.c.). Os pontos sobre as linhas representam a 

média ± E.P.M. do tempo (s) de seis animais por grupo. *P <0,05 indica diferença estatística significante quando 

comparado ao grupo salina. 
#
P <0,05 quando comparado ao grupo FI-Gc (27 mg kg

-1
) (Two way ANOVA; 

Bonferroni). 
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Figura 42. Estudo da atividade da MPO no sobrenadante do homogenato do tecido subplantar de ratos que 

receberam injeção local com a fração F I (3; 9 ou 27 mg kg
-1

). A fração FI-Gc foi injetada na pata direita de 

ratos Wistar nas doses de 3; 9 ou 27 mg kg
-1

 (100 µL/pata).  O grupo controle recebeu o mesmo volume de salina 

estéril 0,9% (s.c.). A enzima foi expressa em unidade de MPO U/mg dos tecidos. As barras representam a média ± 

E.P.M. de seis animais por grupo. *P <0,05 indica diferença estatística significante quando comparado ao grupo 

controle salina (One way ANOVA; Bonferroni). 

 

 

 

                                   

 

O mesmo efeito edematogênico também foi observado para uma fração polissacarídica 

(0,9 mg kg
-1

) obtida por cromatografia de troca iônica em DEAE-celulose da alga marinha 

vermelha Champia feldmannii, que induziu intenso edema com duração de 12h (ASSREUY 

et al., 2008). Do mesmo modo, Assreuy e colaboradores (2010) verificaram que uma fração 

polissacarídica obtida por cromatografia de troca iônica da alga marinha vermelha Solieria 

filiformes (1 mg kg
-1

), quando injetada localmente na pata dos ratos, também induziu intenso 

edema que foi significativamente mantido até a quarta hora.   

Posteriormente, De Araújo e colaboradores (2011) verificaram que a injeção local 

(100 µL/pata) em ratos de uma fração polissacarídica nas doses 1; 3 ou 9 mg kg
-1 

obtida da 

alga marinha vermelha  Solieria filiformis apresentou efeito edematogênico in vivo, induzindo 

intenso edema  em todas as doses testadas quando comparado ao grupo salina, sendo que a 

dose maior apresentou um edema mais pronunciado (0.83 ± 0.04 mL). Além disso, a referida 

fração causou uma elevada infiltração de neutrófilos na pata, que foi confirmada pela 

atividade da MPO. 
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Similarmente, Assreuy e colaboradores (2012) observaram que uma fração 

polissacarídica obtida da alga marinha vermelha Gelidium crinale (1 mg kg
-1

) injetada 

localmente provocou significativo edema de pata, iniciado em 30 min, com um pico na 2ª 

hora (1,26 ± 0,05 mL vs salina: 0,06 ± 0,02 mL) e durou até 6ª hora (0,21 ± 0,03 mL) em 

comparação com solução Salina. 

 

6.6.1. Participação de mediadores inflamatórios no edema de pata induzido por FI-Gc  

 

Para um melhor entendimento sobre os mediadores inflamatórios que participam do 

processo inflamatório desencadeado pela injeção local (100 µL/pata; i.pl.) da FI-Gc (27 mg 

kg
-1

), no modelo de edema de pata, utilizou-se como pré-tratamento os anti-inflamatórios: 

indometacina (5 mg kg
-1

; s.c. 1 h), um dos derivados dos ácidos indo-acéticos, que atua 

inibindo reversivelmente a ciclo-oxigenase (COX-2) que atua também na liberação de 

prostaglandinas; pentoxifilina (90 mg kg
-1

; s.c; 1 h), inibidor da enzima fosfodiesterase, 

responsável pela síntese de citocinas inflamatórias como TNF-α, IL-1, IL-6; meclizina (40 mg 

kg
-1

; s.c.; 1 h), inibidor de receptores de histamina (H1) com ação anti-histamínica e, por fim, 

dexametasona (1 mg kg
-1

; s.c.; 1 h), um glicocorticóide com propriedades anti-inflamatórias e 

imunossupressora potentes. 

Os resultados obtidos mostraram que o efeito edematogênico da FI-Gc (27 mg kg
-1

) 

foi reduzido nos animais pré-tratados com indometacina, dexametasona, pentoxifilina e 

meclizina em todos intervalos de tempo analisados. Os animais pré-tratados com 

indometacina apresentaram percentual de inibição em 45,7; 33,2; 27,8; 33,3 e 45,5% nos 

tempos de 0,5; 1; 2; 3 e 4 h, respectivamente. Já o grupo de animais que receberam 

dexametasona obteve um percentual de redução na formação do edema em 83,2; 46; 43,2; 

66,6 e 45,5% nos tempos de 0,5; 1; 2; 3 e 4 h, respectivamente. Enquanto que os animais pré-

tratados com pentoxifilina apresentaram uma percentual de redução em 55; 36; 49,1; 63,8 e 

43,1%. Similarmente, o pré-tratamento dos animais com meclizina reduziu a formação do 

edema significativamente nos intervalos de tempo de 0,5; 1; 2 e 3 h, apresentando percentual 

de redução em 40; 45; 55,4; 63,8 e 25%, respectivamente (Figura 43).  
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Figura 43. Efeito do pré-tratamento com anti-inflamatórios após a injeção local da fração FI-Gc (27 mg 
kg

-1
) no modelo de edema de pata. Antes da injeção local da FI-Gc (27 mg kg

-1
; 100 μl/pata; i.pl.), grupos de 

animais receberam indometacina (5 mg kg
-1

; s.c.; 1 h); dexametasona (1 mg kg
-1

; s.c. 1 h); pentoxifilina (90 mg 

kg
-1

; s.c.; 1 h) ou meclizina (40 mg kg
-1

; s.c.; 1 h). Grupos controles receberam o mesmo volume de FI-Gc ou 

salina estéril. Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. de seis animais por grupo. *P <0,05 indica 

diferença estatística significante quando comparado ao grupo controle tratado apenas com a fração F I (27 mg 

kg
-1

) (Two way ANOVA; Bonferroni). 

 

  

 

Similarmente, Assreuy e colaboradores (2008) observaram que o efeito edematogênico 

de uma galactana sulfatada da alga Champia feldmannii, utilizando a dose de 0,9 mg kg
-1

, foi 

inibido nos grupos de animais tratados com pentoxifilina, meclizina, dexametasona ou 

indometacina, sugerindo que a ação pró-inflamatória do polissacarídeo sulfatado ocorreu 

devido o envolvimento de histamina, citocinas e prostaglandinas.  

De Araújo e colaboradores (2011) verificaram que a injeção local de uma fração 

polissacarídica obtida da alga marinha vermelha Solieria filiformes, na dose de 9 mg kg
-1

, 

causou intenso edema de pata (0.83 ± 0.04 mL). Em adição, os autores verificaram que este 

efeito edematogênico foi reduzido em animais pré-tratados com indometacina (5 mg kg
-1

; 

s.c.), dexametasona (1 mg kg
-1

; s.c.) e L-NAME (30 mg kg
-1

; s.c.), apresentando um 

percentual de redução em 40,96, 46,98 e 32,53%, respectivamente. Este efeito foi também 

observado no grupo de animais pré-tratados com pentoxifilina (90 mg kg
-1

; s.c.) apresentando 

64,28 e 46,98%, nos tempos de 1 e 2 h, respectivamente.  
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Entretanto, os animais que receberam meclizina (40 mg kg
-1

; s.c.), como pré-

tratamento, não foram capazes de inibir o edema induzido pela fração da alga em questão. 

Além disso, os autores sugeriram que o mecanismo do efeito edematogênico da fração 

polissacaridica da Solieria filiforme possa ocorrer pela participação da COX-2, citocinas 

primárias (TNF-α e IL-1), prostaglandinas e óxido nítrico (NO). 

Posteriormente, Assreuy e colaboradores (2012) verificaram que uma fração 

polissacarídica obtida da alga marinha vermelha Gelidium crinale (1 mg kg
-1

) injetada 

localmente provocou significativo edema de pata, e que o seu efeito edematogênico foi 

reduzido nos grupos de animais pré-tratados com indometacina, pentoxifilina e L-NAME, 

apresentando percentuais de redução em 69; 49 e 72%, respectivamente. Em adição, o pré-

tratamento de ratos com pirilamina (um receptor antagonista da histamina) mostraram efeitos 

inibitórios em 32%. Além disso, os autores sugeriram que o mecanismo do efeito 

edematogênico da fração polissacaridica da Gelidium crinale pode ocorrer pela participação 

da histamina, citocinas, prostaglandinas e óxido nítrico (NO). 

Com base nestes dados, sugerimos o envolvimento de COX-2, prostaglandinas, 

histamina e citocinas primárias (TNF-α e IL-1) no efeito próinflamatório da FI-Gc.  

 

6.6.2 Avaliação do potencial anti-inflamatório da FI sistêmica em modelo de edema de 

pata induzido por FI local (i.pl.) 

 

Como anteriormente a fração FI-Gc (9 mg kg
-1

) apresentou atividade anti-inflamatória 

em modelos clássicos de inflamação, resolvemos analisar o seu potencial anti-inflamatório no 

modelo de edema de pata induzido pela injeção local da própria fração FI-Gc (27 mg kg
-1

; 

i.pl.)  

De acordo com a figura 44, a fração FI-Gc (9 mg kg
-1

) administrada sistemicamente 

por via subcutânea, foi capaz de inibir o edema induzido na pata do animal quando 

administrada por via intraplantar (27 mg kg
-1

) em todos os tempos analisados (0,5, 1, 2, 3 e 

4h). 
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Figura 44. Efeito do pré-tratamento sistêmico com FI-Gc (9 mg kg
-1

) no edema de pata induzido por FI-

Gc (27 mg kg
-1

; (i.pl.). Os animais receberam a FI-Gc (27 mg kg
-1

; 100 μl/pata; i.pl.) como agente inflamatório 

e a FI-Gc (9 mg kg
-1

; s.c.; 1h) como anti-inflamatório. O edema de pata foi medido 30 min, 1, 2, 3, 4h após a 

injeção intraplantar da FI-Gc (27 mg kg
-1

) e expresso como o aumento do volume da pata (mL). Os resultados 

foram expressos como média ± E.P.M. de seis animais por grupo. *P < 0,05 indica diferença estatística 

significante quando comparado ao grupo controle salina; #P <0,05 indica diferença estatística quando comparado 

ao grupo FI-Gc (27 mg kg
-1

) (Two way ANOVA; Bonferroni). 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes resultados diferem dos encontrados para uma fração polissacarídica obtida da 

alga marinha verde Caulerpa racemosa, em que todas as doses utilizadas (0,01; 0,1 e 1,0 

mg/kg; 30 min) por via endovenosa, não foram capazes de inibir o edema induzido na pata do 

animal, quando a referida fração (1 mg kg
-1

) foi injetada por via intraplantar, em nenhum dos 

tempos analisados (0,5, 1, 2, 3 e 4h) (RIBEIRO, 2012). 
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 7. CONCLUSÃO 

 

 

A fração polissacarídica sulfatada obtida da alga marinha vermelha Gracilaria cornea 

apresentou um efeito anti-inflamatório no modelo de edema de pata, através da inibição da 

histamina, estabilização de membrana de mastócitos, redução dos níveis da expressão gênica 

e proteica dos mediadores inflamatórios IL-1β, TNF-α e COX-2 e ativação da via da HO-1. 

Em adição, sugerimos o envolvimento de COX-2, prostaglandinas, histamina e citocinas 

primárias (TNF-α e IL-1β) no efeito próinflamatório da FI-Gc.  

Vale ressaltar que este é o primeiro estudo que descreve o mecanismo de ação 

envolvido no efeito anti-inflamatório de polissacarídeos sulfatados obtidos de algas marinhas 

em modelos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 6. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2008. 564p. 

 

ABRAHAM, N. G.; KAPPAS, A. Pharmacological and clinical aspects of hemeoxygenase. 

Pharmacol. Rev, v. 60, p. 179-127, 2008. 

 

ADCOCK, I. M.; COSIO, B.; TSAPROUNI, L.; BARNES, P. J.; ITO, K. Redox regulation of 

histone deacetylases and glucocorticoid-mediated inhibition of the inflammation response. 

Antioxid Redox Signal, v. 7, p. 144-152, 2005. 

 

ALBERTINI, R.; AIMBIRE, F. S. C.; RIBEIRO, W.; COGO, J. C.; ANTUNES, E.; 

TEIXEIRA, A. S; DE NUCCI G.; CASTRO-FARIA-NETO, H. C.; ZÂNGARO, R. A.;  

LOPES-MARTINS, R. A. B. Effects of different protocol doses of low Power 

galliumaluminum arsenate (Ga-Al-As) laser radiation (650nm) on carrageenan induced rat 

paw edema. J. Photochem. Photobiol. B., v. 74, p. 101-107, 2004. 

 

ALMISHRI, W.; COSSETTE, C.; ROKACH, J.; MARTIN, J. G.; HAMID, Q.; POWELL, 

W. S. Effects of prostaglandin D2, 15-deoxy-Delta12,14 prostaglandin J2, and selective DP1 

and DP2 receptor agonists on pulmonary infiltration of eosinophils in Brown Norway rats. J 

Pharmacol Exp Ther, v. 1, p. 64-69, 2005. 

 

AMIN, K. The role of mast cells in allergic inflammation. Respiratory Medicine, v. 106, p. 

9-14, 2012. 

 

ANDRADE, L. R.; LEAL, R. N.; NOSEDA, M.; DUARTE, M. E. R.; PEREIRA, M. S.; 

MOURÃO, P. A. S.; FARINA, M.; FILHO, G. M. A. Brown algae overproduce cell wall 

polysaccharides as a protection mechanism against the heavy metal toxicity., Mar. Poll. 

Bull., v. 60, p. 1482-1488, 2010. 

 

ANANTHI, S.; RAGHAVENDRAN, H. R. B.; SUNIL, A. G.; GAYATHRI, V.; 

RAMAKRISHNAN, G.; VASANTHI, H. R. In vitro antioxidant and in vivo anti4 

inflammatory potential of crude polysaccharide from Turbinaria ornata (Marine Brown 

Alga). Food. Chem. Toxicol, v. 48, 187-192, 2010. 

 

AQUINO, R. S.; LANDEIRA-FERNANDEZ, A. M.; VALENTE, A. P.; ANDRADE, I. R.; 

MOURÃO, P. A. S. Occurrence of sulfated galactans in marine angiosperms: evolutionary 

implications. Glycobiology, Oxford, v.5, n.1, p.11-20, 2005. 

 

ARMISEN, R .World-wide use and importance of Gracilaria. J. Appl. Phycol., v.7, p. 231-

43, 1995. 

 

ASHLEY, N. T.; WEIL, Z. M.; NELSON, R. J. Inflammation: Mechanisms, Costs, and 

Natural Variation. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst, v.43, p.385-406, 2012. 

 

ASSREUY, A. M. S.; GOMES, D. M.; SILVA, M. S. J.; TORRES, V. M.; SIQUEIRA, R. C. 

L.; PIRES,A. F.; CRIDDLE, D. N.; ALENCAR, N. M. N. CAVADA, B. S.; SAMPAIO, A. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cosio%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15650403
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsaprouni%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15650403
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barnes%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15650403
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ito%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15650403


121 

 

H.; FARIAS, W. R. L. Biological effects of a sulfated-polysaccharide isolated from the 

marine red algae Champia feldmannii. Biol. Pharm. Bull., v.31, n.4, p.691-695, 2008. 

 

ASSREUY, A. M. S.; FONTENELE, S. R.; PIRES, A. F.; FERNANDES, D. C.; 

RODRIGUES, N. V. F. C.; BEZERRA, E. H. S.; MOURA, T. R.; NASCIMENTO, K. S.; 

CAVADA, B. S. Vasodilator effects of Diocleinae lectins from the Canavalia genus. 

Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology, v.380, p.509–521, 2009. 

 

ASSREUY, A. M. S.; PONTES, G. C.; RODRIGUES, N. V. F. C.; GOMES, D. M.; 

XAVIER, P. A.; ARAUJO, G. S.; SAMPAIO, A. H.; CAVADA, B. S.; PEREIRA, M. G.; 

FARIAS, W. R. L. Vascular Effects of a Sulfated Polysaccharide from the Red Marine Alga 

Solieria filiformis. Nat Prod Commun. v.5, n.8, p.1267-1272, 2010. 

 

ASSREUY, A. M. S.; AMORIM, R. M. F.; BRIZENO, L. A. C.; PEREIRA, L. P.; DE 

SOUSA, A. A. S.; ARAGÃO, G. F.; PEREIRA, M. G. Edematogenic activity of a sulfated 

galactan from the red marine algae Gelidium crinale. Pharmaceutical Biology, v. 50, n.9, 

p.1194–1198, 2012. 

 

BALIJA, M.;  BORDUKALO-NIKSIC, T.; MOKROVIC, G.; BANOVIC, M.; CICIN-SAIN, 

L.; JERNEJ, B. Serotonin level and serotonin uptake in human platelets: A variable 

interrelation under marked physiological influences. Clinica Chimica Acta v. 412, p. 299-

304, 2011. 

 

BANG, J. S.; OH, D. H.; CHOI, H. M.; SUR, B. J.; LIM, S. J., et al. Anti-inflammatory and 

antiarthritic effects of piperine in human interleukin 1β-stimulated fibroblast-like 

synoviocytes and in rat arthritis models. Arthritis.Res.Ther, v.11, p.R49.  

 

BARSANTI, L., GUALTIERI, P. Algae – Anatomy, Biochemistry and Biotechnology. 1ª Ed. 

Boca Raton: Taylor & Francis Group, LLC, 2006, 318p. 

 

BASBAUM, A. I.; JULIUS, D. Novos alvos contra a dor. Scientific American Brasil, v.50, 

p.76-83, 2006. 

 

BATLOUNI, M. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs: Cardiovascular, Cerebrovascular 

and Renal Effects. Arq Bras Cardiol, v. 94, n.4, p. 522-529, 2010. 

 

BATISTA, J. A.; DIAS, E. G. N.; BRITO, T. V.; PRUDÊNCIO, R. S.; SILVA, R. O.;  

RIBEIRO, R. A.; SOUZA, M. H. L. P.; DE PAULA, R. C. M.; FEITOSA, J. P. A.; CHAVES, 

L. S.; MELO, M. R. S.; FREITAS, A. L. P. ; MEDEIROS, J. V. R.; BARBOSA, A. L. R. 

Polysaccharide isolated from Agardhiella ramosissima: Chemical structure and anti-

inflammation activity. Carbohydrate Polymers, v.99, p.59–67, 2014. 

 

BATRA, S.; BALAMAYOORAN, G.; SAHOO, M. K. Nuclear factor-kappaB: a key 

regulator in health and disease of lungs. Arch. Immunol. Ther. Exp., v. 59, n. 5, p. 335-51, 

2011. 

 

BEN-BARUCH, A. Inflammation-associated immune suppression in cancer: The roles played 

by cytokines, chemokines and additional mediators. Seminars in Cancer Biology, v.16, p.38–

52, 2006. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Balija%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21055396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bordukalo-Niksic%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21055396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mokrovic%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21055396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Banovic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21055396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cicin-Sain%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21055396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cicin-Sain%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21055396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jernej%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21055396


122 

 

BEZERRA, A. F.; MARINHO-SORIANO, E.; Cultivation of the red seaweed Gracilaria 

birdiae (Gracilariales, Rhodophyta) intropical waters of northeast Brazil. Biomass and 

Bioenergy, v. 34, p.1813-1817, 2010. 

 

BIRD, C. J.; OLIVEIRA, E. C.; MCLACHLAN, J. Gracilaria cornea, the correct name for 

the western Atlantic alga hitherto known as G. debilis (Rhodophyta,Gigartinales). Can. J. 

Bot., v.64, p. 2045-2051,1986. 

 

BRADLEY, P. P.; CHRISTENSEN, R. D.; ROTHSTEIN, G. Cellular and extracellular 

myeloperoxidase in pyogenic inflammation. Blood, v. 60, p. 618-622, 1982. 

BRICKS, L. F.; SILVA, C. A. A. Toxicidade dos antiinflamatórios não-hormonais. Pediatria, 

v.27, n.3, p.181-193, 2005. 

 

BRITO, F. A. LIMA, L. A.; RAMOS, M. F. S.; NAKAMURA, M. J.; CAVALHER-

MACHADO, S. C.; SIANI, A. C.; HENRIQUES, M. G. M. O.; SAMPAIO, A.L.F. 

Pharmacological study of anti-allergic activity of Syzygium cumini (L.) Skeels. Brazilian 

Journal of Medical and Biological Research, v. 40, n. 1, p. 105-115, 2007. 

 

BRUNSWICK; JOHN S., What are Seaweeds and their Significance in Coastal Systems. 

Seaweeds and Their Mariculture, p. 317-326, 2009. 

 

BURKE, J. E.; DENNIS, E. A. Phospholipase A2 structure/function, mechanism, and 

signaling. J Lipid Res, v.50, p.237–S242, 2009. 

 

BUTLER, L.M. et al. Effects of endothelial basement membrane on neutrophil adhesion 

and migration. Cellular Immunology, v.251, n.1, p. 56–61, 2008. 

 

CALDER, P. C. Polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: New twists in an old 

tale.Biochimie, v. 91, p.791–795, 2009. 

 

CALDER, P. C. Mechanisms of action of (n-3) fatty acids. J Nutr, v.142, n.3, p. 592S-599S, 

2012b. 

 

CALIXTO, J. B.; OTUKI, M. F.; SANTOS-ADAIR, R. S. Anti-inflammatory compounds of 

plant origin. Part I. Action on arachidonic acid pathway, nitric oxide and nuclear factor κB 

(NF-κB). Plan. Med., v.69, p.973-983, 2003. 

 

CAMARA, N. O. S.; LEPIQUE, A. P.; BASSO, A. S. Lymphocyte Differentiation and 

Effector Functions. Clin. Dev. Immunol, v. 2012, p.510-603, 2012. 

 

CAMPO, V. L.; KAWANO, D. F.; SILVA, D. B.; CARVALHO, I. Carrageenans: biological 

properties, chemical modifications and structural analysis – a review. Carbohyd. Polym., 

v.77. n.2, p.167-180, 2009. 

 

CARDOZO, K. H. M.; GUARANTINI, T.; BARROS, M. P.; FALCÃO, V. R.; TONON, A..; 

LOPES, N. P.; CAMPOS, S.; TORRES, M. A.; SOUZA, A.O.; CARVALHO, M. H. C.; 

COLAÇO, A. L.; FORTES, Z. B. Citocinas, disfunção endotelial e resistência à insulina. 

Arq. Bras. Endocrinol. Metab, v.50, n.2, p.304-312, 2006. 
 



123 

 

CÁSSARO, C. M. F.; DIETRICH, C. P. Distribution of sulfated mucopolysaccharidesin 

invertebrates. J. Biol. Chem., v.252, n.7, p.2254-2261, 1977. 

 

CHAHADE, W. H.; GIORGI, R. D. N.; SZAJUBOK, J. C. M. Anti-inflamatórios não 

hormonais. Einstein. 6ª ed. Supl 1, 2008. 

 

CHAVES, L. S.; NICOLAU, L. A. D.; SILVA, R. O.; BARROS, F. C. N.; FREITAS, A. L. 

P.; ARAGAO, K. S; RIBEIRO, R. A.; SOUZA, M. H. L. P.; BARBOSA, A. L. R.; 

MEDEIROS, J. V. R. Anti-inflammatory and antinociceptive effects in mice of a sulfated 

polysaccharide fraction extracted from the marine red algae Gracilaria caudata. 

Immunopharm and Immunotoxicol, v. 35, p. 93–100, 2013. 

 

CHEN, M.; XIE, H.; YANG, L.; LIAO, Z.; YU, J. In vitro anti-influenza virus activities of 

sulfated polysaccharide fractions from Gracilaria lemaneiformis. Virologia Sinica. v. 25, n.5, 

p.341-351, 2010. 

 

CHIOVITTI, A.; LIAO, M-L.; KRAFT, G. T.; MUNRO, S. L. A.; CRAIK, D.; BACIC, A. 

Cell wall polysaccharides from australian red algae of family Solieriaceae(Gigartinales, 

Rhodophyta): Highly methylated carrageenans from the genus Rhabdonia. Bot. Mar., v. 37, 

p.47-59, 1996. 

 

CHIOVITTI, A.; BACIC, A.; CRAIK, D. J.; MUNRO, S. L. A.; KRAFT, G. T.; LIAO, M. L. 

Cell-wall polysaccharides from Australian red algae of the family Solieriaceae (Gigartinales, 

Rhodophyta): novel, highly pyruvated carrageenans from the genus Callophycus. Carbohydr. 

Res., v.299, p.229-243, 1997. 

 

CHIOVITTI, A.; BACIC, A.; CRAIK, D. J.; MUNRO, S. L. A.; KRAFT, G. T.; LIAO, M. L. 

Carrageenans with complex substitution patterns from red algae of the genus Erythroclonium. 

Carbohydr. Res., v. 305, p.243-252, 1998. 

 

CHIOVITTI, A.; BACIC, A.; CRAIK, D. J.; KRAFT, G. T.; LIAO, M. L. A nearly idealized 

6’-O-methylated -carrageenan from the Australian red algae Claviclonium ovatum 

(Acrotylaceae, Gigartinales). Carbohydr. Res., v.339, p.1459-1466, 2004. 

 

CHOMCZYNSKI, P.; SACCHI, N. Method of RNA isolation by acid guanidinium 

thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Anal Biochem. v.162, p.156-159, 1987. 

 

CHO, W.; KIM, Y.; JEOUNG, D.; KIM, Y. M.; CHOE, J. IL-4 and IL-13 suppress 

prostaglandins production in human follicular dendritic cells by repressing COX-2 and 

mPGES-1 expression through JAK1 and STAT6. Molecular Immunology, v.48, p.966–972, 

2011.  

 

CHOPIN, T.; KERIN, B. F.; MAZEROLLE. Gigartinales symposium. Phycocolloidchemistry 

as a taxonomic indicator of phylogeny in the Gigartinales, Rhodophyceae: A review and 

current developments using Fourier transform infrared diffuse reflectance spectroscopy. 

Phycol. Res.,v. 47, 167-188, 1999. 

 

 

 



124 

 

COURA, C. O.; DE ARAÚJO, I. W. F.; VANDERLEI, E. S. O.; RODRIGUES, J. A. G.; 

QUINDERÉ, A. L. G.; FONTES, B. P.; QUEIROZ, I. N. L.; MENEZES, D. B.; BEZERRA, 

M. M.; SILVA, A. A. R.; CHAVES, H. V.; JORGE, R. J. B.; EVANGELISTA, J. S. A. M.; 

BENEVIDES, N. M. B. Antinociceptive and Anti-Inflammatory Activities of Sulphated 

Polysaccharides from the Red Seaweed Gracilaria cornea. Basic. Clin. Pharmacol. Toxicol. 

v.110, p.335–341, 2012. 

 

COLEPICOLO, P.; PINTO E. Metabolites from algae with economical impact. Comp 

Biochem Physiol C, v.146, p.60–78, 2007. 

 

COUTINHO, M. A. S.; MUZITANO, M. F.; COSTA, S. S. Flavonoides: Potenciais agentes 

terapêuticos para o processo inflamatório.  Rev. Virtual Quim, v.1, n.3, p.241-256, 2009. 

 

CRIADO, P. R.; CRIADO, R. F. J.; MARUTA, C. W.; MACHADO FILHO, C. A. 

Histamina, receptores de histamina e anti-histamínicos: novos conceitos. Anais Brasileiros 

de Dermatologia, v.85, n.2, p.195-210, 2010. 

 

DATTI, F.; DATTI, M.; ANTUNES, E.; TEIXEIRA, N. A. Influence of chronic 

unpredictable stress on the allergic responses in rats. Physiology & Behavior, v. 77, n. 1, p. 

79-83, 2002. 

 

DAVIES, P.; BAILEY, P. J.; GOLDENBERG, M. M. The role of arachidonic acid 

oxygenation products in pain and inflammation. Annu. Rev. Immunol., v.2, p.335, 1984. 

 

DE ARAÚJO, I. W. F.; VANDERLEI, E. S. O.; RODRIGUES, J. A. G.; COURA, C. O.; 

QUINDERÉ, A. L .G.; FONTES, B. P.; QUEIROZ, I. N. L.; JORGE, R. J. B.; BEZERRA, 

M. M.; SILVA, A. A. R.; CHAVES, H. V.; MONTEIRO, H. S. A.; PAULA, R. C. M.; 

BENEVIDES, N. M. B. Effects of a sulfated polysaccharide isolated from the red seaweed 

Solieria filiformis on models of nociception and inflammation. Carbohydr Polym, v.86, n.3, 

p.1207-1215, 2011. 

 

DE SOUSA, A. A. S.; BENEVIDES, N. M. B.; PIRES, A. F.; FIÚZA, F. P.; QUEIROZ, M. 

G. R.; MORAIS, T. M.; PEREIRA, M. G.; ASSREUY, A. M. A report of a galactan from 

marine alga Gelidium crinale with in vivo antiinflammatory and antinociceptive effects. 

Fundam. Clin Pharmacol, v.27, p.173–180, 2013. 

 

DHARGALKAR V. K.; VERLECARX. N. Southern Ocean seaweeds: A resource for 

exploration in food and drugs. Aquaculture, v. 287, p. 229–242, 2009. 

 

DIETRICH, C. P.; DIETRICH, S. M. C. Electrophoretic behaviour of acidic 

mucopolysaccharides in diamine buffers. Anal. Biochem., v. 70, n. 2, p. 645-647, 1976. 

 

DI ROSA, M. Pharmacological properties of carrageenan. Journal of Pharmacy and 

Pharmacology. v. 24, p. 89-102, 1972. 

 

DINARELLO, C. A. Immunological and inflammatory functions of the interleukin-1 family. 

Annu Rev Immunol, v. 27, p. 519-50, 2009. 

 

DODGSON, K. S.; PRICE, R. G. A note on the determination of the ester sulfato content of 

sulfated polysaccharides. J. Biochem., v. 84, p. 106-110, 1962. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morais%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22017538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pereira%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22017538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Assreuy%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22017538


125 

 

EL-SHITANY, N. A.; EL-MASRY, S. A.; EL-GHAREIB, M. A.; EL-DESOKY, K. Thioctic 

acid protects against carrageenan induced acute inflammation in rats by reduction in oxidative 

stress, down-regulation of COX-2 mRNA and enhancement of IL-10 mRNA. Fundamental 

& Clinical Pharmacology, v.24, p.91-99, 2010. 

 

ENNIS, M. Basophil models of homeopathy: a sceptical view. Homeopathy, v. 99, p. 51–56, 

2010. 

 

EMBREE, M. C.; KILTS, T. M.; ONO, M.; INKSON, C. A.; SYED-PICARD, F.; 

KARSDAL, M. A.; OLDBERG, A.; BI, Y.; YOUNG, M. F. Biglycan and fibromodulin have 

essential roles in regulating chondrogenesis and extracellular matrix turnover in 

temporomandibular joint osteoarthritis. The American Journal of Pathology, v.176, n. 2, 

2010.  

 

ERREA, M. I.; MATULEWICZ, M. C. Unusual structures in the polysaccharides from the 

red seaweed Pterocladiella capillacea (Gelidiaceae, Gelidiales). Carbohydr. Res., v.338, 

p.943-953, 2003. 

 

ESPINOZA-AVALOS, J. E.; HERNÁNDEZ-GARIBAY, E.; ZERTUCHE-GONZÁLEZ, J. 

A.; CASTILLO, M. E. M. Agar from two coexisting species of Gracilaria (Gracilariaceae) 

from the Mexican Caribbean. Ciências Marinas, v. 29, p. 211-218, 2003. 

 

ESTEVES, C. L.; VERMA, M.; RÓG-ZIELIŃSKA, E.; KELLY, V.; SAI, S.; BRETON, A.; 

DOUNADEU F.; SECKL, J.; CHAMPAN, R. Pro-Inflammatory Cytokine Induction of 11β-

hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 in A549 Cells Requires Phosphorylation of C/EBPβ at 

Thr235. Plos One, 2013. 

 

EVANS, J. F., FERGUSON, A. D., MOSLEY, R. T., HUTCHINSON, J. H. What's all the 

FLAP about?: 5-lipoxygenase-activating protein inhibitors for inflammatory diseases. Trends 

Pharmacol Sci, v.29, p.72–78, 2008. 

 

FARNDALE, R. W.; BUTTLE, D. J.; BARRETT, A. J. Improved quantitation and 

discrimination of sulphated glycosaminoglycans by use of dimethylmethylene blue. 

Biochimistry et Biophysica Acta, v.883, n.2, p.173-177, 1986. 

 

FAUSTO, N. et al.  Robbins & Cotran - Patologia - Bases Patológicas das Doenças – 8 ed. Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2010, 1480p. 

 

FALSHAW, R.; FURNEAUX, R. H.; WONG, H. Analysis of pyruvylated  carrageenan by 

2D NMR spectroscopy and reductive partial hydrolysis. Carbohydr. Res., v.338, p.1403-

1414, 2003. 

 

FEITOSA, R. F.; MELCÍADES, G. B.; ASSREUY, A. M. S.; ROCHA, M. F. G.; RIBEIRO, 

R. A.;  LIMA, A. A. M. The pharmacological profile of ovalbumin induced paw oedema in 

rats. Mediators Inflammation, v. 11, n. 3 p. 155–163, 2002. 

 

FIGUEIREDO, J. G., BITENCOURT, F. S., MOTA, M. R. L., SILVESTRE, P. P., AGUIAR, 

C. N., BENEVIDES, R. G., NASCIMENTO, K. S.; MOURA, T. R.; DAL-SECCO, D.; 

ASSREUY, A. M. S.; CUNHA, F. Q., VALE, M. R.; CAVADA, B. S.; ALENCAR, N. M. N. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Citation&term=%22Farndale+RW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Citation&term=%22Buttle+DJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Citation&term=%22Barrett+AJ%22%5BAuthor%5D


126 

 

Pharmacological analysis of the neutrophil migration induced by D. rostrata lectin: 

Involvement of cytokines and nitric oxide. Toxicon, v.54, p.736–744, 2009. 

 

FOLMER, F.; JASPARS, M.; SOLANO, G.; CRISTOFANON, S.; HENRY, E.; 

TABUDRAVU, J.; BLACK, K.; GREEN, D. H.; KUPPER, F. C.; AALBERSBERG, W.; 

FEUSSNER, K.; DICATO, M.; DIEDERICH, M. The inhibition of TNF-a-induced NF-kB 

activation by marine natural products. Biochem Pharmacol, v.78, p.592–606, 2009. 

 

FOX, S.; LEITCH, A. E.; DUFFIN, R.; HASLETT, C.; ROSSI, A. G. Neutrophil apoptosis: 

relevance to the innate immune response and inflammatory disease. J. Innate Immun, v. 2, p. 

216-227, 2010. 

 

FRANCO, G. C. N.; MORETTI, D.; CAVALCANTE, P. F. C.; LOPES, L. C. Uma análise 

crítica sobre viabilidade do uso dos inibidores seletivos de COX II em odontologia. Rev. de 

Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo, v. 18, n.1, p.75-81, 2006. 

FREILE-PELEGRÍN, Y.; ROBLEDO, D. Effects of season on the Agar content and chemical 

characteristics of Gracilaria cornea from Yucatan, Mexico. Botânica marina, v.40, p.285-

290, 1997a. 

 

FREILE-PELEGRÍN, Y.; ROBLEDO, D. Influence of alkali treatment on Agar from 

Gracilaria córnea from Yucatan, Mexico., J. appl. Phycol, v.9, p.533-539, 1997b. 

 

FREITAS, A.; ALVES-FILHO, J. C.; SECCO, D. D.; NETO, A. F.; FERREIRA, S. H.; 

BARJA-FIDALGO, C.; CUNHA, F. Q. Heme oxygenase/carbon monoxide biliverdin 

pathway down regulates neutrophil rolling, adhesion and migration in acute inflammation. 

Br.J Pharmacol , v.149, p.345–354, 2006. 

 

FREILE-PELEGRÍN, Y.; MURANO, E. Agars from three species of Gracilaria (Rhodophyta) 

from Yucatán Peninsula. Bioresour. Technol., v.96, p.295–302, 2005. 

 

FUKUMURA, D; KASHIWAGI, S; JAIN, R. K. The role of nitric oxide in tumour 

Progression. Nature Publishing Group, v.6, p.521, 2006. 

 

FUNK, C. D. Prostaglandins and leukotrienes: advances in eicosanoid biology. Science, 

v.294, p.1871–1875, 2001. 

 

FUHLBRIGGE, R. C.; WEISHAUPT, C. Adhesion molecules in cutaneous immunity. 

Seminars in Immunopathology, v.29, p.45-57, 2007. 

 

GAESTEL, M.; KOTLYAROV, A.; KRACHT, M. Targeting innate immunity protein 

kinase signalling in inflammation. Nat Rev Drug Discov., v.8, n.6, p.480-99, 2009. 

 

GALLI, S. J., NAKAE, S., TSAI, M. Mast cells in the development of adaptive immune 

responses. Nat. Immunol, v.6, p.135–142, 2005a. 

 

GAUTAM, R.; JACHAK, S. M. Recent Developments in Anti-inflammatory Natural 

Products.Med. Res. Rev., v.29, n. 5, p. 767-820, 2009. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alves-Filho%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16953189
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Secco%20DD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16953189
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neto%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16953189
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ferreira%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16953189
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barja-Fidalgo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16953189
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cunha%20FQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16953189


127 

 

GEISSMANN, F; MANZ, M. G; JUNG, S; SIEWEKE, M. H; MERAD, M; LEY, K. 

Development of monocytes, macrophages, and dendritic cells. Science, v.327, p.656-661, 

2010. 

 

GENÉ, E.; CALVET, X.; MORÓN, A.; IGLESIAS, M. L. Recommendations for the use of 

anti-inflammatory drugs and indications for gastrointestinal protection in emergency 

departments. Emergencias, v.21, p.295-300, 2009. 

 

GERALDES, P.; YAGI, A.; OHSHIRO, Y. Selective regulation of heme oxigenase-1 

expression and function by insulin through IRS1/phosphoinositide 3-kinase/Akt-2 pathway. 

J.Biol.Chem, v. 283, p. 34327–34336, 2008. 

 

GILMAN, A. G.; GOODMAN, L. S.; RALL, T. W.; MURAD, F. Goodman & Gilman's the 

pharmacological basis of terapeutics. 11a ed. Rio de Janeiro: Grow-Hill, 2006. 

 

GOODMAN, L.; TORRES, B.; PUNKE, J.; REYNOLDS, L.; SPEAS, A.; ELLIS, A.; 

BUDSBERG, S. Effects of firocoxib and tepoxalin on healing in a canine gastric mucosal 

injury model. J. Vet. Intern. Med, v.23, p.56-62, 2009. 

 

GONEN, Y.; KIMMEL, E.; TELOR, E.; FRIEDLANDER, M. Intercellular assimilate 

translocation in Gracilaria cornea (Gracilariaceae, Rhodophyta). Hydrobiologia, v. 326/327, 

p. 421-428, 1996. 

 

GRANGEIRO, N. M. G.; AGUIAR, J. A.; CHAVES, H. V.; SILVA, A. A. R.; LIMA, V.; 

BENEVIDES, N. M. B.; BRITO, G. A. C.;  DA GRAÇA, J. R. V.; BEZERRA, M. M. Heme 

oxygenase/carbon monoxide-biliverdin pathway may be involved in the antinociceptive 

activity of etoricoxib, a selective COX2 inhibitor. Pharmacol. Rep., v.63, p.112-119, 2011. 

 

GRAHAM, L. E.; WILCOX, L. W. Algae. New York: Prentice Hall, 2000, 736p. 

GUIMARÃES, M.; PLASTINO, E. M.; OLIVEIRA, E. C. The life history, reproduction and 

growth of Gracilaria domingensis ( Gracilariales, Rhodophyta) from Brazil. Botânica 

Marina, v.42, p.481-486, 1999. 

 

HAJARE, S. W. et al. Anti-inflammatory activity of Dalbergia sissoo leaves. Fitoterapia, 

v.72, p.131-139, 2001. 

 

HALLSTRAND, T. S., HENDERSON JR, W. R. An update on the role of leukotrienes in 

asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol, v.10, p.60–66, 2010. 

 

HAYDEN, M. S.; GHOSH, S. NF-kB, the first quarter-century: remarkable progress and 

outstanding questions. Genes Dev, v.26, p.203-234, 2012. 

 

HWANG, P. A.; CHIEN, S. Y.; CHAN, Y. L.; LU, M. K.; WU, C. H.; KONG, Z. L.; WU, C. 

J. Inhibition of Lipopolysaccharide (LPS)-Induced Inflammatory Responses by Sargassum 

hemiphyllum Sulfated Polysaccharide Extract in RAW 264.7 Macrophage Cells. J. Agric. 

Food Chem. v.59, p.2062–2068, 2011. 

 

HAZEWINKEL, H. A. W.; VAN DEN BROM, W. E.; THEYSE, L. F. H.; POLLMEIER, 

M.; HANSON, P. D. Comparison of the effects of firocoxib, carprofen and vedaprofen in a 



128 

 

sodium urte crystal induced synovitis modelo of arthritis in dogs. Res. Vet. Sci., v. 84, p.74-

79, 2008. 

 

HICKEY, M. J.; KUBES, P. Intravascular immunity: the host–pathogen encounter in blood 

vessels. Nature Reviews Immunology, v.9, p. 364-375, 2009. 

 

HIETBRINK, F.; KOENDERMAN, L.; RIJKERS, G. T.; LEENEN, L. P. H. Trauma: the 

role of the innate immune system. World J Emerg Surg, v.1, p.15, 2006.  

HSU, S. M.; RAINE, L. Protein A, avidin, and biotin in immunohistochemistry, Journal of 

Histochemistry & Cytochemistry, v. 29, p. 1349-1353, 1981. 

 

HUSSEIN, M. M. D.; HELMY, W. A.; SALEM, H. M. Biological activities of some 

galactomannans and their sulfated derivatives. Phytochem., v.48, n.3, p.479-484, 1998. 

 

IWALEWA, E. O.; McGAW, L. J.; NAIDOO, V.; ELOFF, J. N. Inflammation: the 

foundation of diseases and disorders, A review of phytomedicines of South African origin 

used to treat pain and inflammatory conditions. African Journal of Biotechnology, v.6 n.25, 

p.2868-2885, 2007. 

 

JEAN, Y. H.; CHEN, W. F.; DUH, C. Y.; HUANG, S. Y.; HSU, C. H.; LIN, C. S.; SUNG, C. 

S.; CHEN, I. M.; WEN, Z. H. Inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 

participate in anti-inflammatory and analgesic effects of the natural marine compound 

lemnalol from Formosan soft coral Lemnalia cervicorni. Eur J Pharmacol, v.578, p.323–

331, 2008. 

 

JEONG, G. S.; LEE, D. S.; KIM, W. C. Cudratricusxanthone A from Cudrania tricuspidata 

suppresses pro-inflammatory mediators through expression of anti-inflammatory heme  

oxygenase-1 in RAW264.7 macrophages. Int Immunopharmacol. v.9, n.2, p.241-246, 2009. 

 

JIAO, G., YU, G., ZHANG, J., EWART, S. Chemical Structures and Bioactivities of Sulfated 

Polysaccharides from Marine Algae. Mar. Drugs. v.9, n.2, p.196-223, 2011. 

 

JOLY, A. B. Flora marinha do litoral norte do Estado de São Paulo e regiões circunvizinhas. 

Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 

Série Botânica, v.21, n.294, p.5-393, 1965. 

 

JØRGENSEN, H. S. Studies on the neuroendocrine role of serotonin. Dan Med Bull, v.54, 

n.4, p.266-288, 2007. 

 

JUNQUEIRA, L. C. U. ; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 10 ed. Guanabara Koogan, 2004, 

540p. 

 

KAM, P. C. A; SO, A. COX-3: Uncertainties and controversies. Current Anaesthesia & 

Critical Care, v.20, p.50–53, 2009. 

 

KANEYAMA, K.; SEGAMI, N.; NISHIMURA, M.; SUZUKI, T.; SATO, J. Importance of 

proinflammatory cytokines in synovial fluid from 121 joints with temporomandibular 

disorders. Br. J. Oral Maxillofac. Surg., v.40, n.5, p.418-423, 2002. 

 



129 

 

KAPTURCZAK, M. H.; WASSERFALL, C.; BRUSKO, T.; CAMPBELL-THOMPSON, M.; 

ELLIS, T.M.; ATKINSON, M.A.; AGARWAL, A. Heme oxygenase-1 modulates early 

inflammatory responses: evidence from the heme oxygenase-1-deficient mouse. Am. J. 

Pathol., v.165, p.1045-1053, 2004. 

 

KARASUYAMA, H. MUKAI, K.; OBATA, K.; TSUJIMURA, Y.; WADA, T. Nonredundant 

roles of basophils in immunity. Annu. Rev. Immunol. v.29, p.45-69, 2011. 

 

KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica. 9a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

 

KESHAVAN, P.; DEEM, T. L.; SCHWEMBERGER, S. J.; BABCOCK, G. F.; COOK-

MILLS, J. M.; ZUCKER, S. D. Unconjugated bilirubin inhibits VCAM-1-mediated 

transendothelial leukocyte migration. The Journal of Immunology, v.174, p.3709-3718, 

2005. 

 

KHIONG, K.; ANINDITA, A. O; CHAKRAVITHA, M. Inflammation, Immunity, and 

Cancer: The Role of Transcription Factors NF-kB and STAT3. Maj Kedokt Indon.,  v.60, 

n.8, p., 2010. 

 

KLOAREG, B.; QUATRANO, R. S. Structure of the cell wall of marine algae and 

ecophysiological functions of matrix polysaccharides. Oceanography Marine Biological 

Annual Review, v.26, p.259-315, 1998. 

 

KOBAYASHI, H.; TAKENO, M.; SAITO, T.; TAKEDA, Y.; KIRINO, Y.; NOYORI, K.; 

HAYASHI, T.; UEDA, A.; ISHIGATSUBO, Y. Regulatory Role of Heme Oxygenase 1 in 

Inflammation of Rheumatoid Arthritis. Arthritis & Rheumatism, v. 54, n. 4, p. 1132–1142, 

2006. 

 

KOLACZKOWSKA, E.; KUBES, P. Neutrophil recruitment and function in health and 

inflammation. Nat. Rev. Immunol, v.13, p.159-75, 2013. 

 

KULINSKY, V. I. Biochemical aspects of inflammation. Biochem, v. 72, n.6, p. 733-746, 

2007. 

 

LAHAYE, M. Developments on gelling algal galactans, their structure and physicochemistry. 

J. Appl. Phycol., v.13, p.173-184, 2001. 

 

LAM, P. D.; MANDAL, P. K.; HAK, S.Y.; HWANG, S. G. Study of the Molecular 

Mechanism of Anti-inflammatory Activity of Bee venom in Lipopolysaccharide Stimulated 

RAW 264.7 Macrophages. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, v.9, n.1, p.19-

26, 2010. 

 

LANSANG, M. C, HUSTAK, L. K. Glucocorticoid-induced diabetes and adrenal 

suppression: How to detect and manage them. Cleve Clin J Med., v.78, n.11, p.748-56, 2011. 

 

LANDUCCI, E. C. T.; ANTUNES, E.; DONATO, J. L.; FARO, R.; HYSLOP, S.; 

MARANGONI, S.; OLIVEIRA, B.; CIRINO, G.; DE NUCCI, G. Inhibition of carrageenin-

induced rat paw oedema by crotapotin, a polypeptide complexed with phospholipase A2. 

British Journal Pharmacology, v.114, n. 3, p. 578-583, 1995. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mukai%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21166539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Obata%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21166539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsujimura%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21166539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wada%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21166539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Antunes%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7537590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donato%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7537590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Faro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7537590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hyslop%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7537590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marangoni%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7537590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oliveira%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7537590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cirino%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7537590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Nucci%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7537590


130 

 

LASKIN, D. L. SUNIL, V. R.; GARDNER, C. R.; LASKIN, J. D. Macrophages and tissue 

injury: agents of defense or destruction? Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. v. 51, p.267-288, 

2011.  

 

LEE, R.E.Phycology. 2th Ed. Cambridge University Press, New York, N.Y. 10011-4211, 

USA, 1997. 

 

LEES, P.; LANDONI, M. F.; GIRAUDEL, J.; TOUTAIN, P. L. Pharmacodynamics and 

pharmacokinetics of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in species of veterinary interest. J. 

Vet. Pharmacol. Ther., v.27, p.479-490, 2004. 

 

LEONE, A.; FARINA-LIPARI, E.; GERBINO, A.; BURRUANO, F.; TORTORICI, S.; 

BUSCEMI, M. COX-2 expression in the inflamed gingival tissues: Immunohistochemistry, 

citochemistry and biochemistry tests. Research Journal of Biological Sciences, v.2, p.449-

453, 2007. 

 

LEY, K; LAUDANNA, C; CYBULSKY, M.I; NOURSHARGH, S. Getting to the site of 

inflammation: the leukocyte adhesion cascade updated. Nat. Rev. Immunol, v.7, n.9, p.678-

689, 2007. 

 

LIASKOU, E.; WILSON, D. V.; OO, Y. H. Innate Immune Cells in Liver Inflammation. 

Mediators of Inflammation, v. 2012, p.1-22, 2012. 

 

LINS, K. O. A. L.; BEZERRA, D. P.; ALVES, A. P. N. N.; ALENCAR, N. M. N.; LIMA, M. 

W.; TORRES, V. M.; FARIAS, W. R. L.; PESSOA, C.; MORAES, M. O.; COSTA-

LOTUFO, L. Antitumor properties of a sulfated polysaccharide from the red seaweed 

Champia feldmannii (Dias-Pifferer). J. Appl. Toxicol., v.29, n.1, p.20-26, 2009. 

 

LIVAK, K. J.; SCHMITTGEN, T. D. Analysis of relative gene expression data using real-

time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C (T)) Method. Methods. v.25, n.4, p.402-408, 

2001. 

 

LO, T. N.; ALMEIDA, A. P.; BEAVEN, M. A. J. Pharmacol. Exp. Ther., v.221, p.261-267, 

1982. 

 

LUCAS, S. M.; ROTHWELL, N. J.; GIBSON, R. M. The role of inflammation in CNS injury 

and disease. Br. J. Pharmacol., v.147, p. S232–S240, 2006. 

 

MACIEL, J. S.; CHAVES, L. S.; SOUZA, B. W. S.; TEIXEIRA, D. I. A.; FREITAS, A .L. 

P.; FEITOSA, J. P. A.; PAULA, R. C. M. Structural characterization of cold extracted 

fraction of soluble sulfated polysaccharides from red seaweed Gracilaria birdiae. Carbohyd. 

Polym., v.71, n.4, p.559-565, Mar 2008. 

 

MAITY, T. K., et al. Studies on antiinflammatory effect of Cassia tora leaf extract (Fam. 

Legumirosae). Phytother. Res, v.12, p. 221–223, 1998. 

 

MANDERSCHEID, P. A.; BODKIN, R. P.; DAVIDSON, B. A.; JENSEN, E.; RUSSO, T. 

A.; KNIGHT, P. R. Bacterial clearance and cytokine profiles in a murine model of 

postsurgical nosocomial pneumonia. Clin Diagn Lab Immunol, v. 11, n. 4, p. 742-51, 2004. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sunil%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20887196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gardner%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20887196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laskin%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20887196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bodkin%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15242950
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davidson%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15242950
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jensen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15242950
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Russo%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15242950
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Russo%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15242950
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Knight%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15242950


131 

 

MANTOVANI, A.; CASSATELLA, M. A.; COSTANTINI, C.; JAILLON, S. Neutrophils in 

the activation and regulation of innate and adaptive immunity. Nat Rev Immunol, v.11, 

p.519-531, 2011. 

 

MANCUSO, C.; PANI, G.; CALABRESE, V. Bilirubin: an endogenous scavenger of nitric 

oxide and reactive nitrogen species. Redox Report, v.11, p.207-213, 2006. 

MARINHO-SORIANO, E; LAUGIER, T.; DE CASABIANCA, M.L. Reproductive strategy 

of two Gracilaria species, G. bursa-pastoris and G. gracilis, in a Mediterranean Lagoon (Thau, 

France). Botânica Marina, v.41, p. 559–564, 1998. 

 

MARINHO-SORIANO, E.; SILVA, T. S. F.; MOREIRA, W. S. C. Seasonal variation in the 

biomass and agar yield from Gracilaria cerviconis and Hydropuntea cornea from Brazil. 

Bioresour. Technol., v.77, p.115–120, 2001. 

 

MARINHO-SORIANO, E.; BOURRET, E. Effects of season on the yield and quality of agar 

from Gracilaria species (Gracilariaceae, Rhodophyta). Bioresour. Technol., n.90, n.3, p.329-

333, 2003. 

 

MARINHO-SORIANO, E.; BOURRET, E. Polysaccharides from the red seaweed Gracilaria 

dura (Gracilariales, Rhodophyta). Bioresour. Technol., v.96, p.379-382, 2005. 

 

MATHEWS, M. B. Polyanionic proteoglycans. In: Connective Tissue:Macromolecular 

Structure and Evolution. Kleinzeller; Springer, G.F.; Witmann, H.G. (eds.). Berlin: Springer-

Verlaq, p.93-125, 1975. 

 

MALING, H. M. et al. Inflammation induced by histamine, serotonin, bradykinin and 

compound 48/80 in the rat: antagonists and mechanisms of action. J. Pharmacol. Exp. Ther, 

v.191, n.2, p. 300-310, 1974. 

 

MAZZON, E.; CUZZOCREA, S. Role of TNF- in lung tight junction alteration in mouse 

modelo f acute lung inflammation. Respiratory Research, v.8, n.75, p.1-19, 2007. 

 

McDONOUGH, A. K.; CURTIS, J. R.; SAAG, K.G. The epidemiology of glucocorticoid 

associated adverse events. Curr Opin Rheumatol, v.20, p.131–137, 2008. 

 

McHUGH, D. J. A guide to the seaweed industry. FAO fisheries technical paper. Rome: 

FAO, 2003. 

 

MEDEIROS, V. P.; QUEIROZ, K. C.; CARDOSO, M. L.; MONTEIRO, G. R.; OLIVEIRA, 

F. W.; CHAVANTE, S. F. Sulfated galactofucan from Lobophora variegata: anticoagulant 

and antiinflammatory properties. Biochem, v.73, p.1018-1024, 2008. 

 

MEDZHITOV, R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature, v. 454, p.428–

435, 2008. 

 

MEDZHITOV, R. Inflammation 2010: New Adventures of an Old Flame. Cell, v.140, p.771-

6, 2010. 

 

MEINI, S.; MAGGI, C. A. Knee osteoarthritis: a role for bradykinin?, Inflammation 

Research, v. 57, p. 351-361, 2008. 



132 

 

 

MELO, M. R. S.; FEITOSA, J. P. A.; FREITAS, A. L. P.; PAULA, R. C. M. Isolation and 

characterization of soluble sulfated polysaccharide from the red seaweed Gracilaria cornea. 

Carbohyd. Polym., v.49, n.4, p.491-498, 2002. 

 

MENDES, A. Avaliação em larga escala do diclofenaco colestiramina em lesões traumáticas 

agudas. Revista Brasileira de Botânica, v. 58, n. 4, p. 249-256, 2001. 

 

METZ, M.; MAURER, M. Mast cells key effector cells in immune responses. Trends 

Immunol., 2007. 

 

MIRANDA, G. E. C. Avaliação do impacto da exploração da alga agarófita Gracilaria 

caudata J. Agardh (Rhodophyta) no litoral do Estado da Paraíba. Dissertação de mestrado. 

Universidade São Paulo. São Paulo. 160p. 

 

MILLER, I. J. The chemotaxonomic significance of the water soluble red algal 

polysaccharides. Recent. Res. Develop. Phytochem.,v. 24, 531-565, 1997. 

 

MITRIONE, S. M.; VILLALON, P.; LUTTON, J. D.; LEVERE, R. D.; ABRAHAM, N. G. 

Inhibition of human adult and fetal heme oxygenase by new synthetic heme analogues. Am. 

J. Med. Sci, v. 296, p. 180-186, 1988. 

 

MOHAMMAD-ZADEH, L. F., MOSES, L., GWALTNEY-BRANT, S. M.. Serotonin: a 

review. Journal of Veterinary Pharmacological Therapy, v.31, p.187–99, 2008. 

 

MUTZE, S.; HEBLING, U.; STREMMEL, W.; WANG, J.; ARNHOLD, J.; 

PANTOPOULOS, K.; MUELLER, S. Myeloperoxidase-derived hypochlorous acid 

antagonizes the oxidative stress-mediated activation of iron regulatory protein 1. J. Biol. 

Chem, v.278, p.40542-405429, 2003. 

 

MULLER, W. A., Mechanisms of leukocyte transendothelial migration. Annu. Rev. Pathol. 

Mech. Dis. v.6, p.323–44, 2011. 

 

NAITO, Y.; TAKAGI, T.; UCHIYAMA, K.; YOSHIKAWA, T. Heme oxygenase_1: a novel 

therapeutic target for gastrointestinal diseases. J. Clin. Biochem. Nutr. v.48, n.2 , p. 126–

133, 2011. 

 

NARUMIYA, S. Prostanoids and inflammation: a new concept arising from receptor 

knockout mice. J. Mol. Med, v.87, p.1015–1022, 2009. 

 

NAVARRO-ANGULO, L.; ROBLEDO, D. Effects of nitrogen source, N: P ratio and N-pulse 

concentration and frequency on the growth of Gracilaria cornea (Gracilariales, Rhodophyta) 

in culture. Hydrobiologia, v .398/399, p. 315-320, 1999. 

 

NDISANG, J.F.  Role of heme-oxygenase in inflammation, insulin-signalling, diabetes and 

obesity. Med. Inflamm., v.2010, p.359-732, 2010. 

 

NEWTON, K.; DIXIT, V. M. Signaling in Innate Immunity and Inflammation. Cold Spring 

Harb Perspect Biol. v.4, n.3, p.1-19 , 2012. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hebling%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12888561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stremmel%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12888561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12888561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arnhold%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12888561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pantopoulos%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12888561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mueller%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12888561


133 

 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 5ed, Porto Alegre, 

Artmed, 2011, 1274p. 

 

ROSEN, S.; SKALETSKY, H. Primer3 on the WWW for general users and for biologist 

programmers. Methods Mol Biol., v.132, p.365-386, 2000. 

ROTH, J., RUMMEL, C., BARTH, S.W., GERSTBERGER, R., HÜBSCHLE, T. Molecular 

aspects of fever and hyperthermia. Immunol. Allergy Clin. N. Am., v.29, p.229- 245, 2009. 

 

OH, G. S.; PAE, H. O.; LEE, B. S.; KIM, B. N.; KIM, J. M.; KIM, H. R.; JEON, S. B.; 

JEON, W. K.; CHAE, H. J.; CHUNG, H. T. Hydrogen sulfide inhibits nitric oxide production 

and nuclear factor-kappaB via heme oxygenase-1 expression in RAW264.7 macrophages 

stimulated with lipopolysaccharide. Free Radic Biol Med, v.41, p. 106–119, 2006. 

 

OKADA, D. Zinc protoporphyrin IX suppresses nitric oxide production through a loss of L-

arginine in rat cerebellar slices. Neuroscience Research. v.25, p.353-358, 1996. 

 

OLIVEIRA, E. C.; PLASTINO, E. M. Gracilariaceae. In: Akatsuka, I. (Eds.), Biology of 

Economic Seaweeds. SPB Acad. Publis, The Hague, p.185–226, 1994. 

 

OLIVEIRA, E. C; MIRANDA, G. E. C. Aspectos sociais e economicos da explotaçao de 

algas marinhas no Brasil. In: Congresso Latinoamericano de Ficologia, v.5, p. 138-156, 1998. 

OLIVEIRA, E. C; ALVEAL, K.; ANDERSON, R. Mariculture of the Agar-Producing 

Gracilarioid Red Algae. Rewiews in Fisheries Science, v.8, p. 345-377, 2000. 

 

ORDUÑA-ROJAS, J.;   ROBLEDO, D. Studies on the tropical agarophyte Gracilaria cornea 

J. Agardh (Rhodophyta, Gracilariales) from Yucatán, México. II.Biomass assessment and 

reproductive phenology. Botanica Marina, v.45, p. 459-464, 2002. 

 

ORTEGA-GÓMEZ, A.; PERRETTI, M.; SOEHNLEIN, O. Resolution of inflammation: an 

integrated view. EMBO Mol Med, v.5, p.661-74, 2013. 

 

PAE, H.; CHUNG, H.; Heme Oxygenase-1: its therapeutic roles in inflammatory diseases. 

Imm. Net., v.9, p.12-19, 2009. 

 

PAINE, A. EIZ-VESPER, B.; BLASCZYK, R.; IMMENSCHUH, S. Signaling to heme 

oxygenase-1 and its anti-inflammatory therapeutic potential. Biochemical Pharmacology. 

v.80, p.1895–903, 2010. 

 

PAINTER, T. J.; ASPINALL, G. O. (Ed.) The Polysaccharides, Academic Press, New York. 

v.2, p.195-285, 1983. 

 

PAPICH, M. G. An update on nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in Small 

Animals. Vet. Clin. Small. Anim., v.38, p.1243-1266, 2008. 

 

PARK, H. Y.; HAN, M. H.; PARK, C.; JIN, C. Y.; KIM, G. Y.; CHOI, I. W.; KIM, N. D.; 

NAM, T. J.; KWON, T. K.; CHOI, Y. H. Anti-inflammatory effects of fucoidan through 

inhibition of NF-kB, MAPK 3 and Akt activation in lipopolysaccharide-induced BV2 

microglia cells. Food Chem Toxicol. v.49, n.8, p.1745-52, 2011. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pae%20HO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16781459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16781459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20BN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16781459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16781459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16781459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeon%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16781459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeon%20WK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16781459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chae%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16781459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chung%20HT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16781459
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=BrittaEiz-Vesper&UID=66074
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=RainerBlasczyk&UID=52269
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=StephanImmenschuh&UID=47754


134 

 

PASCUAL, G.; GLASS, C.K. Nuclear receptor versus inflammation: mechanisms of 

transrepression. Trends in Endocrinology and Metabolism, v.17, p.321-328, 2006. 

 

PATEL, S. Therapeutic importance of sulfated polysaccharides from seaweeds: updating the 

recent findings. Biotech, v.2, n.3, p.171-185, 2012. 

 

PEREIRA, M. G.; BENEVIDES, N. M. B.; MELO, M. R. S.; VALENTE, A. P.; MELO, F. 

R.; MOURÃO, P. A. S. Structure and anticoagulant activity of a sulfated galactan from the 

red alga, Gelidium crinale. Is there a specific structural requirement for the anticoagulant 

action? Carbohyd. Res., v.340, n.12, p.2015-2023, 2005. 

 

PEREIRA, L. P.; SILVA, R. O.; BRINGEL, P. H. S. F.; SILVA, K. E. S.; ASSREUY, A. M. 

S.; PEREIRA, M. G. A. Polysaccharide fractions of Caesalpinia ferrea pods: Potential anti-

inflammatory usage. Journal of Ethnopharmacology, v.139, p.642–648, 2012. 

 

PFAFFL, M. W. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR. 

Nucleic Acids Res. v. 29, p.2002-2007, 2001. 

 

PHILLIPSON, M; HEIT, B; COLARUSSO, P; LIU, L; BALLANTYNE, C. M; KUBES, P. 

Intraluminal crawling of neutrophils to emigration sites: a molecularly distinct process from 

adhesion in the recruitment cascade. J Exp Med, v.203, n.12, p.2569-2575, 2006. 

 

PLANAGUMA, A., LEVY, B. D. Uncontrolled airway inflammation in lung disease 

represents a defect in counter-regulatory signaling. Future Lipidol, v.3, p. 697-704, 2008. 

 

POMIN, V. H.  Fucanomics and galactanomics: 805 Current status in drugs discovery, 

mechanism of action and role of the well-defined structures. Biochim. Biophys. Acta, 

v.1820, p.1971-1979, 2012. 

 

POSADAS, I.; BUCCI, M.; ROVIEZZO, F.; ROSSI, A.; PARENTE, L.; SAUTEBIN, L.; 

CIRINO, G. Carrageenan-induced mouse paw edema is biphasic, age-weight dependent and 

displays differential nitric oxide cicloxigenase-2 expression. Br.J. Pharmacol., v.142, p.331-

338, 2004. 

 

QUINDERÉ, A. L. G.; FONTES, B. P.; VANDERLEI, E. S. O.; QUEIROZ, I. N. L.; 

RODRIGUES, J. A. G.; ARAÚJO, I.W. F.; JORGE, R. J. B.; MENEZES, D. B.; SILVA, A. 

A. R.; CHAVES, H. V. ; EVANGELISTA, J. S. A. M.; BEZERRA, M. M.;  BENEVIDES, 

N. M. B. Peripheral antinociception and anti-edematogenic effect of a sulfated polysaccharide 

from Acanthophora muscoides. Pharmacological Reports, v.65, p.600-613, 2013. 

 

RANG, H. P., DALE, M. M., RITTER, J. M., FLOWER, R. Farmacologia. 6a ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007. 

 

RANG, H. P.; DALE, M.M.; RITTER, J. M.; MOORE, P. K. Farmacologia. 10a ed., 

Elsevier, 2012. 

 

RAVEN P. H.; EVERT R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. 7th ed. Editora 

Guanabara Koogan S. A., Rio de Janeiro, 2007. 

 



135 

 

RIBEIRO, N. A.; ABREU, T. M.; CHAVES, H. V.; BEZERRA, M. M.; MONTEIRO, H. S. 

A.; JORGE, R. J.;  BENEVIDES, N. M. B. Sulfated polysaccharides isolated from the green 

seaweed Caulerpa racemosa plays antinociceptive and anti-inflammatory activities in a way 

dependent on HO-1 pathway activation. Inflamm Res, v.63, p.569–580, 2014. 

 

RICCIOTTI, E., FITZGERALD, G. A. Prostaglandins and inflammation. Arterioscler 

Thromb Vasc Biol, 31: 986–1000, 2011. 

 

RIVERA-NIEVES, J.; GORFU, G.; LEY, K. Leukocyte Adhesion Molecules in Animal 

Models of Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis, v.14, p.1715–1735, 2008. 

 

RODRIGUES, J. A. G.; VANDERLEI, E. S. O.; QUEIROZ, I. N. L.; QUINDERÉ, A. L. G.; 

BENEVIDES, N. M. B. Purificação e atividade anticoagulante de glicosaminoglicanos 

isolados da pele da carpa comum, Cyprinus carpio. Rev. Ciênc. Agron., v.40, n.3, p.381-387, 

2009a. 

 

RODRIGUES, J. A. G.; TORRES, V. M.; ALENCAR, D. B.; SAMPAIO, A. H.; FARIAS, 

W. R. L. Extração e atividade anticoagulante dos polissacarídeos sulfatados da alga marinha 

vermelha Halymenia pseudofloresia. Rev. Ciênc. Agron., v.40, n.2, p.224-231, 2009b. 

 

RODRIGUES, J.A.G.; QUEIROZ, I. N. L.; QUINDERÉ, A. L. G.; VAIRO, B. C.; 

MOURÃO, P. A. S.; BENEVIDES, N. M. B. An antithrombin-dependent sulfated 

polysaccharide isolated from the green alga Caulerpa cupressoides has in vivo anti- and 

prothrombotic effects. Ciên Rur 41: 634–639, 2011. 

 

RODRIGUES, J. A. G.; VANDERLEI, E. S. O.; SILVA, L. M. C. M.; ARAÚJO, I. W. F.; 

QUEIROZ, I. N. L.; PAULA, G. A.; ABREU, T. M.; RIBEIRO, N. A.; LIMA, V.; 

BEZERRA, M. M.; CHAVES, H. V.; JORGE, R. J. B.; MONTEIRO, H. S. A.; LEITE, E. L.; 

BENEVIDES, N. M. B. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of a sulfated 

polysaccharide isolated from the marine green seaweed Caulerpa cupressoides. 

Pharmacologgical Reports, v. 64, p. 282-292, 2012. 

 

ROTHENBERG , M. E; HOGAN, S. P . The eosinophil. Annu. Rev. Immunol, v.24, p. 147-

174, 2006. 

 

ROSENBERG, H. F.; DYER, K. D.; FOSTER, P. S. Eosinophils: changing perspectives in 

health and disease. Nature Reviews Immunology, v.13, p. 9-22, 2013. 

 

RODRIGUEZ-VITA, J.; LAWRENCE, T. The resolution of inflammation and cancer. 

Cytokine & Growth Factor Reviews, v.21, p.61–65, 2010. 

 

SADIK, C. D., LUSTER, A. D. Lipid-cytokine-chemokine cascades orchestrate leukocyte 

recruitment in inflammation. J. Leukoc. Biol, v.91, n.2, p.207-215, 2012. 

 

SAHA, P; GEISSMANN, F. Toward a functional characterization of  blood monocytes. 

Immunology and Cell Biology, v.89, p.2-4, 2011. 

 

SAMBROOK, J.; FRITSCH, E. F.; MANIATIS, T., In:  Molecular Cloning - A Laboratory 

Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, v. 1, 2, 3, 1989. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jorge%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24632998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Benevides%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24632998
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Frevistas%2Frca%2Fpinstruc.htm&ei=uiFRTdOGEIGdlgfwwrSKCg&usg=AFQjCNHJWapv9NfY19HJeryJW2ARfVaw4g&sig2=MIWH8VVqjzc2SdEr9QgB2w
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Frevistas%2Frca%2Fpinstruc.htm&ei=uiFRTdOGEIGdlgfwwrSKCg&usg=AFQjCNHJWapv9NfY19HJeryJW2ARfVaw4g&sig2=MIWH8VVqjzc2SdEr9QgB2w


136 

 

SAKATA, K.; DAHLÉN, S. E.; BÄCK, M. The contractile action of leukotriene B4 in the 

guinea-pig lung involves a vascular component. Br. J. Pharmacol., v.141, p.449–456, 2004. 

 

SALVEMINI, D.; WANG, Z. Q.; WYATT, P. S.; BOURDON, D. M.; MARINO, M. H.; 

MANNING, P. T.; CURRIE, M. G. Nitric oxide: a key mediator in the early and late phase of 

carrageenan-induced rat paw inflammation. Br J Pharmacol, v.118, p.829–38, 1996. 

SASTRE, B.; DEL POZO, V. Role of PGE2 in asthma and nonasthmatic eosinophilic 

bronchitis. Mediators Inflamm, v.2012, p. 645-383, 2012. 

 

SATOH, K.; OGURA, N.; AKUTSU, M.; KUBOYAMA, N.; KUYAMA, K.; YAMAMOTO, 

H.;  KONDOH, T. Expression of cyclooxygenase-I and -2 in IL-1β-induced synovitis of the 

temporomandibular joint. J Oral Pathol Med., v.38, p. 584–590, 2009. 

 

SCHMITTGEN, T. D.; ZAKRAJSEK, B. A.; MILLS, A. G.; GORN, V.; SINGER, M. J. E.; 

REED, M. W. Quantitative reverse trnascrption-polymerase chain reaction to study mRNA 

decay: comparison of endpoint and real-time methods. Anal Biochem, v.285, n.2, p.194-204, 

2000. 

 

SERHAN, C. N.; CHIANG, N.; DYKE, T. E. V.  Resolving inflammation: dual anti-

inflammatory and pro-resolution lipid mediators. Nature reviews immunology, v.8, p. 358-

360, 2008. 

 

SERHAN, C. N. Resolution phase of inflammation: novel endogenous anti-inflammatory and 

proresolving lipid mediators and pathways. Annu. Rev. Immunol. v.25, p.101-137, 2007. 

SERHAN, C. N.; SAVILL, J. Resolution of inflammation: the beginning programs the end. 

Nature Immunol., v.6, p.1191–1197, 2005. 

 

SENNI, K., PEREIRA, J., GUENICHE, F., DELBARRE-LADRAT, C., SINQUIN, C., 

RATISKOL, J., GODEAU, G., FISCHER, A., HELLEY, D., COLLIEC-JOUAULT, S. 

Marine Polyssacharides: A Source of Bioactive Molecules for Cell Therapy and Tissue 

Engineering. Mar. Drugs. v. 9, p. 1664-1681, 2011. 

 

SHERWOOD, E. R.; TOLIVER-KINSKY, T. Mechanisms of the inflammatory response. 

Best Practice & Research Clinical Anesthesiology. v.18, n.3, p.385-405, 2004. 

 

SHINOHARA, M.; MIRAKAJ, V.; SERHAN, C.N. Functional Metabolomics Reveals Novel 

Active Products in the DHA Metabolome. Front. Immunol, n. 3, v. 81, 2012. 

 

SHAIKH, P. Z. Cytokines & their physiologic and pharmacologic functions in inflammation: 

A review. Int. J. of Pharm. & Life Sci., vol. 2, p. 1247-1263, 2011. 

 

SHIRASAKI, H.; KANAIZUMI, E.; HIMI, T. Immunohistochemical localization of the 

Bradykinin B1 and B2 receptors in human nasal mucosa. Mediators of Inflammation, 

v.2009, p. 1-9, 2009. 

 

SHEN, H.; KREISEL, D.; GOLDSTEIN, D. R. Processes of Sterile Inflammation. J 

Immunol, v.191, p.2857-2863. 

 

SHERWOOD, E. R.; TOLIVER-KINSKY, T. Mechanisms of the inflammatory response. 

Best Practice and Research Clinical Anesthesiology, v.18, n.3, p.385-405, 2004. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dahl%C3%A9n%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14718250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=B%C3%A4ck%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14718250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Currie%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8799551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mirakaj%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22566962
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Serhan%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22566962


137 

 

 

SILVA, F. R. F.; DORE, C. M. P. G.; MARQUES, C. T.; NASCIMENTO, M. S.; 

BENEVIDES, N. M. B.; ROCHA, H. A. O.; CHAVANTE, S. F.; LEITE, E. L. Anticoagulant 

activity, paw edema and pleurisy induced carrageenan: action of major types of commercial 

carrageenans. Carbohyd. Polym., v.79, n.1, p.29-33, 2010. 

 

SILVA, F. R. F.; DORE, C. M. P. G.; MARQUES, C. T.; NASCIMENTO, M. S.; 

BENEVIDES, N. M. B. ; ROCHA, H. A. O. CHAVANTE, S. F.; LEITE, E. L. Anticoagulant 

activity, paw edema and pleurisy induced carrageenan: Action of major types of commercial 

carrageenans. Carbohydrate Polymers, v.79, p.26–33, 2010. 

 

SILVA, R. O.; DOS SANTOS, G. M.; NICOLAU, L.A.; LUCETTI, L. T.; SANTANA, A. P.; 

CHAVES, L. D. E. S.; BARROS, F. C.; FREITAS, A. L.; SOUZA, M. H.; MEDEIROS, J. V. 

Sulfated-polysaccharide fraction from red algae Gracilaria caudata protects mice gut against 

ethanol-induced damage. Mar Drugs, v.9, p.2188–2200, 2011. 

 

SINHA, R. P; KLISCH, M; GRONIGER, A; HADER, D. P. Mycosporine-like amino acids in 

the marine red alga Gracilaria cornea : effects of UV and heat. Environ. Exp. Bot., v.43, 

p.33-43, 2000. 

 

SMYTH, E. M.; BURKE, A.; FITZGERALD, G. A. In: Goodman e Gilman: As bases 

farmacológicas da terapeutica. 11º ed. Rio de Janeiro: Ed.McGraw Hill Interamericana do 

Brasil, 2006. 

 

SIQUEIRA, R. C. L.; SILVA, M. S. J.; ALENCAR, D. B.; PIRES, A. F.; ALENCAR, N. M. 

N.; PEREIRA, M. G.; CAVADA, B. S.; SAMPAIO, A. H.; FARIAS, W. R. L.; ASSREURY, 

A. M. S. In vivo anti-inflammatory effect of a sulfated polysaccharide isolated from the 

marine algae Lobophora variegata. Pharm. Biol, p.1-8, 2010. 

 

SOEHNLEIN, O.; LINDBOM, L. Phagocyte partnership during the onset and resolution of 

inflammation. Nat Rev Immunol, v.10, p.427-439, 2010. 

 

SOUZA, B. W. S.; CERQUEIRA, M. A.; BOURBON, A. I.; PINHEIRO, A. C.; MARTINS, 

J. T.; TEIXEIRA, J. A.; COIMBRA, M. A.; VICENTE, A. A. Chemical characterization and 

antioxidant activity of sulfated polysaccharide from the red seaweed Gracilaria birdiae. Food 

Hydrocolloids, v.27, p. 287-292, 2012. 

 

SIQUEIRA, R. C. L.; SILVA, M. S. J.; ALENCAR, D. B.; PIRES, A. F.; ALENCAR, N. M. 

N.; PEREIRA, M. G.; CAVADA, B. S.; SAMPAIO, A. H.; FARIAS, W. R. L.; ASSREURY, 

A. M. S. In vivo anti-inflammatory effect of a sulfated polysaccharide isolated from the 

marine algae Lobophora variegata. Pharm. Biol, p.1-8, 2010. 

 

SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L.; BERNARDI, M. M. Farmacologia aplicada a 

Medicina Veterinária. 4a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. p. 239-272. 

 

STABLES, M. J.; GILROY, D.W. Review - Old and new generation lipid mediators in acute 

inflammation and resolution. Progress in Lipid Research, v.50, p.35–51, 2011. 

 



138 

 

STEAGALL, P. V.; MANTOVANI, F. B.; FERREIRA, T. H.; SALCEDO, E. S.; 

MOUTINHO, F. Q.; LUNA, S. P. Evaluation of the adverse effects of oral firocoxib in 

healthy dogs. J. Vet. Pharmacol. Ther., v.30, n.3, p.218-223, 2007. 

 

STENGEL, D. B.; CONNAN, S.; POPPER, Z. A. Algal chemodiversity and bioactivity: 

Sources of natural variability and implications for commercial application, Biotechnology 

Advances, v. 29, p. 483-501, 2011. 

 

STORTZ, C. A.; CASES, M. R.; CEREZO, A. S. The system of agaroids and carrageenans 

from the soluble fraction of the tetrasporic stage of the red seaweed Iridea undulosa. 

Carbohydr. Res., v 34, p61-65, 1997. 

 

SUH, G. Y. et al. CCAAT/enhancer-binding protein mediates carbon monoxide-induced 

suppression of cyclooxygenase-2. Am J Respir Cell Mol Biol, v.35, p. 220–226, 2006. 

 

TANG, L. M.; WANG, Y. P.; WANG, K.; PU, L. Y.; ZHANG, F.; LI, X. C.; et al. 

Exogenous biliverdin ameliorates ischemia-reperfusion injury in small-for-size rat liver grafts. 

Transplantation Proceedings, v.39, p.1338-1344, 2007. 

 

TEIXEIRA, C. F. P.; LANDUCCI, E. C. T.; ANTUNES, E.; CHACUR, M.; CURY, Y. 

Inflammatory effects of snake venom myotoxic phospholipases A2. Toxicon., v.42, p.947–

62, 2003. 

 

THEOHARIDES, T. C.; ALYSANDRATOS, K. D.; ANGELIDOU, A.; DELIVANIS, D.A, 

SISMANOPOULOS, N.; ZHANG, B.; ASADI, S.; VASIADI, M.; WENG, Z.; MINIATI, A.; 

KALOGEROMITROS, D. Mast cells and inflammation. Biochimica et Biophysica Acta , 

v.1822, p.21–33, 2012. 

 

THURMOND, R. L; GELFAND, E. W; DUNFORD, P. J. The role of histamine H1 and  H4 

receptors in allergic inflammation: the search for new antihistamines. Nature Publishing 

Group, v.7, p.41-53, 2008. 

 

TRANDAFIR, C. C, et al. Cysteinyl leukotrienes and leukotriene B mediate vasoconstriction 

to arginine vasopressin in rat basilar artery.Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., v.32, p.1027–

1033, 2005. 

 

USOV, A. I. NMR Spectroscopy of Red Seaweed Polysaccharides: Agars, Carrageenans and 

Xylans. Bot. Mar, v.27, p.189-202, 1984. 

 

USOV, A. I. Structural analysis of red seaweed galactans of agar and carrageenan group. 

Food Hydrocolloids, v.12, n.3, p.301-308, 1998. 

 

VAN DEN HOEK, C.; MANN, D. G.; JAHNS, H. M. ALGAE, An introduction 

tophycology, First edition. Cambridge University Press, Cambridge. 627pp, 1989. 

 

VAN DE VELDE, F.; PEREIRA, L.; ROLLEMA, H. S. The revised NMR chemical shift 

data of carrageenans. Carbohydr. Res., v.339, p.2309-2313, 2004. 

 



139 

 

VERRI JR., W. A.; CUNHA, T. M. ; PARADA, C. A. ; POOLE, S. ; CUNHA, F.Q. ; 

FERREIRA, S. H. Hypernociceptive role of cytokines and chemokines: Targets for analgesic 

drug development?. Pharmacol. Ther., v.112, p. 116–138, 2006a. 

 

VICENTE, A. M.; GUILLEN, M. I.; HABIB, A.; ALCARAZ, M. J. Beneficial effects of 

heme oxygenase-1 up-regulation in the development of experimental inflammation induced 

by zymosan. J. Pharmacol. Exp. Ther., v.307, p.1030–1037, 2003. 

 

VIDOTTI, E. C.; ROLLEMBERG, M. C. Algas: da economia nos ambientes aquáticos à 

bioremediação e à química analítica. Química nova, v.27, n.1, p.139-145, 2004. 

 

VITEK, L.; OSTROW, J. D. Bilirubin chemistry and metabolism; harmful and protective 

aspects. Current Pharmaceutical Design, v.15, p.2869-2883, 2009). 

 

VODOVOTZ, Y.; CSETE, M.; BARTELS, J.; CHANG, S.; AN, G. Translational systems 

biology of inflammation. PLoS Computational Biology, (advance online  publication), 2008. 

 

WALLACH, D.; KANG,T.B.; KOVALENKO, A. Concepts of tissue injury and cell death in 

inflammation: a historical perspective. Nature Reviews Immunology, v.14, p.51–59, 2014. 

 

WANNMACHER, L.; BREDEMEIER, M. Antiinflamatórios não-esteróides: uso 

indiscriminado de inibidores seletivos de cicloxigenase-2. Uso racional de medicamentos. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

 

WANG, X.; LUPARDUS, P.; LAPORTE, S.L.; GARCIA, K.C. Structural Biology of Shared 

Cytokine Receptors. Annu. Rev. Immunol, v. 27, p.29-60, 2009. 

 

WEISS, U. Inflammation. Nature, p.454, 427, 2008. 

 

WENINGER, W.; BIRO, M.; JAIN, R. Leukocyte migration in the interstitial space of non-

lymphoid organs.  Nature Reviews Immunology, v.14, p. 232–246, 2014. 

 

WIJESEKARA, I.; YOON, N. Y.; KIM, S. K.Phlorotannins from Ecklonia cava 

(Phaeophyceae): Biological activities and potential health benefits. Biofactors, doi: 

10.1002/biof.114, 2010. 

 

WINTER C. A., RISLEY, E. A. E NUSS, G. W. Carrageenin induced oedema in hind paw of 

rats as an assay for anti-inflammatory drugs. Proceedings of the Society for Experimental 

Biology and Medicine. v. 111, p. 544-547, 1962. 

 

WILHELM, D.L. The mediation of increased vascular permeability in inflammation. 

Pharmacol.Rev, v.14, p.251–280, 1962. 

 

WILLIS, D.; MOORE, A. R.; FREDERICK, R.; WILLOUGHBY, D. A. Heme oxygenase: a 

novel target for the modulation of the inflammatory response. Nat Med, v.2, n.2, p.87–90, 

1996. 

 

WONG, M. L.; MEDRANO, J. M. Real-time PCR for mRNA quantitation. BioTechniques. 

v.39, p.75-85, 2005. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lupardus%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18817510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laporte%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18817510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garcia%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18817510


140 

 

WU, M. L.; HO, Y. C.; LIN, C. Y.; YET, S. F.; Heme oxygenase-1 in inflammation and 

cardiovascular disease. Am J Cardiovasc Dis, v.1, n.2, p.150-158, 2011. 

 

YANG, Y.; KIM, S. C.; YU, T.; YI, Y. S.; RHEE, M. H.; SUNG, G. H.; YOO, B. C.; CHO, J. 

Y. Functional Roles of p38 Mitogen-Activated Protein Kinase in Macrophage-Mediated 

Inflammatory Responses. Mediators Inflamm, v. 2014, p.352-371, 2014. 

 

YANG, G.; NGUYEN, X.; OU, J.; REKULAPELLI, P.; STEVENSON, D. K.; DENNERY, 

P. A. Unique effects of zinc protoporphyrin on HO-1 induction and apoptosis. Blood, v.97, 

p.1306-1313, 2001. 

 

YEDGAR, S.; KRIMSKY, M.; COHEN, Y.; FLOWER, R. Treatment of inflammatory 

diseases by aselective eicosanoid inhibiton: a double-edged sword? Pharmacol.Sci., v.28, 

n.9, p.459-464, 2007. 

 

YOKOYA, N. S.;  OLIVEIRA, E. C. Temperature responses of economically important red 

algae and their potential for mariculture in Brazilian waters. J. Appl. Phycol., v.4, p. 339-

345, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


